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1 A ditadura da falta 
de alternativas 



0 mundo sofre, hoje, sob a ditadura da falta de alternati vas. 
Embora as ideias, por si mesmas, sejam impotentes para der
rubar essa ditadura, nao iremos derruba-la sem ideias. 

Em todas as partes do mundo, as pessoas se queixam de 
que as politicas nacionais fracassam na apresenta~ao de 
alternativas efetivas. Em especial, alternativas que dariam 
novo sentido, nova vida e nova for<;a ao antigo ideal progres
sista de uma perspectiva melhor para todos- uma possibili
dade de assegurar as necessidades morais e materiais da vida; 
de trabalhar e de receber cuidados quando nao se Pl!der tra
balhar; de engajar-se nos assuntos da comunidade e da socie
dade; de fazer de nossas vidas algo que tenha valor a nossos 
pr6prios olhos. 

E possivel propor urn caminho a seguir, em poucas pagi
nas? E faze-lode modo a revelar tanto as similaridades quan
ta as diferen<;as entre o caminho a seguir para os paises mais 
ricos e para os paises mais pobres? Penso que sim. E tern de 
ser possivel em poucas paginas - se de fato ha urn caminho. 

Muitos paises sao hoje governados por pessoas que gos
tariam de ser Franklin Roosevelt, mas nao sabem como. 
Outros sao dirigidos por alcoviteiros dos grandes neg6cios e 
dos ressentimentos desesperados e invertidos de uma classe 
trabalhadora majoritaria que se sente abandonada e traida 
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pelos supostos Roosevelt. Os autodeclarados progressistas 
aparecem no palco da hist6ria contemporanea como huma
nizadores do inevitavel: seu programa tornou-se o programa 
de seus adversarios conservadores, com urn pequeno descon
to. Disfan;am a rendi~ao como sfntese - de coesao social e 
flexibilidade economica, por exemplo. Suas "terceiras vias" 
sao a primeira via com a~ucar: o ado~ante da polftica social 
compensat6ria e da seguridade social, substituindo a amplia
~ao fundamental de oportunidades. 

Esgotaram-se as desastrosas aventuras ideol6gicas do 
seculo XX. E nao surgiu qualquer ideologia abrangente, com 
a autoridade do liberalismo ou do socialismo classicos, para 
mostrar o caminho a seguir agora. Ou para contestar as insti
tui~oes estabelecidas nas democracias ricas do Atlantico 
Norte e as ideias propagadas por suas universidades. Com 
esse surpreendente silencio do intelecto e a consolida~ao da 
influencia norte-americana, uma ordem inquieta desceu 
sobre o mundo. As guerras sao locais: exp~di~oes punitivas 
da superpotencia contra aqueles que a desafiam; ou produtos 
de extrema opressao e de resistencia desesperada em na~oes 
divididas submetidas ao domfnio de governos desp6ticos. 
Nenhum colapso - dados os recursos de polftica economica 
existentes em cada pafs e de coordena~ao entre eles - teria 
como rivalizar em magnitude com o desastre da decada de 
1930. 

Os grandes te6ricos sociais europeus - Karl Marx, em 
primeiro Iugar - identificaram a dinamica interna das socie
dades - a revela~ao de conflitos inevitaveis e oportunidades 
perdidas - como a causa imediata de sua transforma~ao. 
Estavam errados. A guerra e o colapso economico tern sido 
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as principais alavancas da mudan~a; a catastrofe, irnprevista 
e descontrolada, tern feito o papel de parteira da reforma. 

A tarefa da imagina<;ao e fazer o trabalho da crise sem a 
crise. No entanto, a alta cultura acadernica dos pafses ricos, 
como brilho de seu prestigio e influencia mundiais, caiu sob 
o controle de tres tendencias de pensarnento que ajudam a 
irnpedir que esse trabalho seja feito. Ernbora, com freqtiencia, 
os partidarios dessas tres tendencias se considerem adversarios 
ou rivais, eles, na verdade, sao parceiros. Nas ciencias sociais 
- especialmente, na mais poderosa delas, a economia -, 
a racionalizac;:ao reina: a explicac;:ao do funcionamento da 
sociedade contempod.nea se transforma em justifica<;ao da su
perioridade ou da necessidade dos arranjos hoje estabeleci
dos nos pafses ricos. Nos discursos normativos da filosofia 
politica e da teoria do direito, a hurnaniza~ao esta no coman
do: a justifica<;ao de praticas, como a redistribuic;:ao compen
sat6ria pelo Estado ou a idealizac;:ao da lei como urn reposi
t6rio de princfpios e polfticas impessoais que tornariam a 
vida menos cruel para os mais pobres ou mais fracos. As 
mais adrniradas teorias da justi<;a dao urn lustra de apologia 
rnetaffsica a praticas redistributivas de taxac;:ao-e-transferen
cia adotadas pelas social-democracias conservadoras de hoje. 
Dessa maneira, os hurnanizadores esperam suavizar o que ja 
nao sabem modificar ou refazer. Nas hurnanidades, o esca
pisrno esta na ordem do dia: a consciencia vai passear numa 
montanha-russa de aventuras, desconectada da reconstruc;:ao 
da vida pnitica. Somos ensinados a cantar acorrentados. A 
curnplicidade silenciosa dessas tendencias racionalizantes, 
hurnanizadoras e escapistas, na cultura universitaria, deixa o 
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campo aberto a formas de pensamento politico pratico que 
sao tao pobres em visao quanta carentes de esperan~a. 

Nos Estados Unidos, o Partido Democrata, sempre o ins
trumento dos progressistas norte-americanos, deixou de pro
duzir uma continuidade pratica e atrativa ao programa de 
Roosevelt, ou de suprir a ausencia de ruina economica e 
guerra mundial como estimulos a reforma. Boa parte da 
majoritaria classe trabalhadora branca do pais considera as 
politicas apoiadas pelos democratas- na medida em que 
tais politicas difiram em algo daquelas defendidas pelos 
republicanos - produtos de uma conspira~ao entre alguns 
dos ricos e muitos dos pobres para promover os interesses 
marais dos primeiros e OS interesses materiais dos ultimos, a 
custa de seus pr6prios valores e vantagens. Eles veem pouco 
na redu~ao do ativismo governamental, apoiada pelos supostos 
progressistas que atendam a seus interesses e muito - espe
cialmente como forma de apostasia da religia.o da familia -
que ofende seus ideais. E melhor mitigar suas perdas reduzin
do o tamanho do governo federal. 

E decisive, para o mundo inteiro, o resultado do div6r
cio, no poder mundial preponderante, entre a maioria repre
sentada pela classe trabalhadora branca - urn grupo que se 
ve como "classe media" - e seus pretenses defensores. A 
consequencia desse div6rcio e agravar uma circunstancia sem 
precedente na hist6ria moderna. Num momenta anterior da 
globaliza~ao, no seculo XIX, quando a Grii-Bretanha e outras 
potencias europeias exerceram urn dominic menos complete 
do que o dos Estados Unidos hoje, os debates ideol6gicos que 
ressoavam pelo mundo se refletiam, e mesmo se ancoravam, 
nos paises mais avan~ados. Hoje, o poder hegemonico nao 
esta em comunhao imaginativa com o resto da humanidade. 
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Seus lideres, seus pensadores e sua popula<;ao ~lham para 
fora e veem urn mundo que vai continuar perigoso, pobre e 
sem liberdade, a menos que se converta a mesma formula 
institucional pela qual eles se acreditam abenc;oados. 

0 resto da humanidade, cheio de admiras:ao pela exube
rancia material e a liberdade pessoal desfrutadas pelos norte
americanos, amaldi<;oa em resposta, mal disfan;ando o pen
samento de que, no final das contas, sera preciso escolher a 
guerra se o pre<;;o da paz for a submissao. As crens:as domi
nantes do povo norte-americana - de que tudo e possfvel, 
de que grandes problemas podem ser resolvidos se divididos 
em peda<;os, abordados urn a urn, e de que homens e mulhe
res comuns contem em si, individual e coletivamente, o genio 
construtivo para serem artifices de tais solu<;;oes- agora se 
acham sem expressao pratica adequada. 

A parte mais rica e mais livre do mundo tern mostrado 
duas caras ao resto da humanidade. A social-democracia 
europeia parece ter proporcionado uma alternativa as aspe
rezas do modelo norte-americana. Se o mundo pudesse votar, 
votaria em se transformar na Suecia e nao nos Estados 
Dnidos - uma Suecia imaginaria. Nesse meio-tempo, 
porem, o cora<;;ao da social-democracia europeia parou de 
pulsar. Sob o disfarce de urn esforr;o para reconciliar a prote
<;;ao social de estilo europeu e flexibilidade economica de estilo 
norte-americana, a social-democracia abandonou, urn a urn, 
muitos de seus tra<;;os tradicionais - e se refugiou na ultima 
trincheira: a defesa de urn nfvel elevado de beneficios e di
reitos sociais. 

Esta versao da social-democracia nao pode tratar dos 
problemas das sociedades europeias contemporaneas, nem 
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carregar o peso das esperan~as da humanidade. Na propria 
Europa, os antigos progressistas aparecem como adeptos dis
ciplinados das ideias de seus oponentes neoliberais. Em mui
tos pafses, suas propostas de reforma sao repudiadas por urn 
eleitorado ao qual nao se oferecem alternativas reais - e que 
ouve das autoridades polfticas e academicas que elas nao 
existem. 

Quando nos voltatnos agora para o mundo ao largo do 
refugio de relativa liberdade e prosperidade do Adantico 
Norte, vemos apenas fragmentos de alternativas atraentes e 
viaveis, nao expressas em nenhurn projeto- ou familia de 
projetos- capaz de agradar o resto da hurnanidade. Entre 
os pafses em desenvolvimento que se tern saido melhor nas 
ultimas decadas, dois sao OS mais populosos - China e 
India. Ambos obtiveram exito por ter resistido, em certa 
medida, as formulas universais ministradas pelas elites do 
Atlantico Norte- particularmente Washington, Wall Street 
e as universidades dos Estados Unidos. Cada urn desejou par
ticipar da economia global em termos que lhes permitissem 
organizar sua vida nacional e orientar seu desenvolvimento 
economico a sua propria maneira. 

No entanto, no pais que tern sido o mais fertil em inova
~oes institucionais - a China -, o alcance e o desenvolvi
mento de tais inova~oes permanecem subordinados a defesa 
do jugo de urn partido unico. 0 papel que deveria ser desern
penhado por urn conjunto alternative de ideias e ocupado 

. por genuflexoes diante da heran~a morta da ortodoxia mar
xista e por urn fasdnio pela nova e importada ortodoxia da 
economia de mercado, tal como entendida nas capitais polf
ticas, financeiras e academicas do Atlantica Norte. Na India, 
com sua democracia falha mas vibrante, a resistencia a essa 
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ortodoxia importada assume principalmente a forma indis
tinta de lentidao e acomoda~ao, como se o ponto fosse nao se 
apressar para percorrer urn caminho do qual nao se pode 
escapar. A regiao que se mostrou mais d6cil ao receitmirio do 
Norte- a America Latina- sofreu urn declinio catastr6fi
co em sua posi~ao relativa no mundo. 

Na Hist6ria, a obediencia raramente compensa; o que 
compensa e a rebeldia. No entanto, ainda nao ha resposta a 
pergunta sabre que dire~6es essa rebeldia deve tamar, se a 
meta e fazer avan~ar as promessas da democracia Vemos 
hoje no mundo uma ortodoxia polltico-economica universal 
contestada par uma serie de heresias locais. Mas s6 uma 
heresia universal seria capaz de contrapor-se a ortodoxia uni
versal. Se a heresia e meramente local em carciter e conteudo, 
seta abandonada ao primeiro sinal de dificuldade e pressao. 
Setesistir,.sua resistencia pode depender de urn modo de vida 
religiosarn.ente sancionado, indiferente aos ideais democrciti
cos e experimentais dos progressistas. 

Nao.~.apenas par raz6es prciticas que uma heresia univer
sal paree,e ser o antidoto indispensavel a ortodoxia universal 
sabre rn,ercados e governos que agora provoca rea~6es no 
mundointeiro- seja na Fran~a e na Alemanha, seja na 
Russia, no Brasil e na Africa do Sui. E porque as causas do 
descontentamento - das quais a primeira e 0 fracasso em 
ancorar o crescimento economico em uma amplia~ao de 
oportunidades - sao, elas mesmas, universais. Mas e tam
bern porque os meios estabelecidos de resposta a esse descon
tentamento sao insuficientes e ineficazes. 0 repert6rio de 
alternativas politicas e institucionais que sao oferecidas a 
organiza~ao da vida polltica, social e economica e hoje muito 
restrito. Se pudessemos progredir em qualquer Iugar do 
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mundo - rico ou pobre - na amplia~ao desse repert6rio 
institucional e na ancoragem do progresso pratico em uma 
expansao de oportunidades, tal avan<;o teria implica~oes 
para todos os pafses. 

A tentativa de alcan~ar crescimento economico com 
inclusao social se ajusta perfeitamente a procura de propos
tas que sejam mais do que solw;:oes locais para problemas 
locais, preparando a mente para uma heresia universalizante. 
Contudo, o fracasso em fundamentar o progresso pratico 
numa amplia~ao sustentada de oportunidades nao e a unica 
fonte da infelicidade presente. Ha uma outra poderosa fonte de 
descontentamento: a queixa de que a ortodoxia impede paf
ses e regioes do mundo de desenvolver suas diferentes formas 
de vida e seus diferentes ideais de civiliza~ao, negando-lhes a 
oportunidade de abriga-los em modos distintos de organizar 
a sociedade. Porque convoca a uma convergencia de todos os 
pafses no sentido das institui<;oes e praticas agora estabeleci
das no Atlantica Norte- assim como a uma convergencia 
dentro desse proprio contexto geografico -, a ortodoxia 
surge como inimiga de profundas diferen~as de experiencia e 
visao. A demanda por pluralismo, diferentemente da procu
ra por crescimento com inclusao, parece incompativel com 
uma alternativa politica e economica que se pretende geral, 
em relevancia e alcance. 

Nao e. A aparencia de paradoxa se desfaz, uma vez que 
duas premissas sao explicitadas. A primeira premissa e que urn 
pluralismo nao qualificado- uma abertura a qualquer 
forma de vida nacional, nao importa quao desigual e desp6-
tica - nao se enquadra no objetivo. 0 alvo deveria ser urn 
pluralismo qualificado: construir urn mundo de democracias 
no qual o individuo tenha poderes tanto para participar 

16 



0 QUE A ESQUERDA DEVE PROPOR 

quanto para dissentir. Nao ha uma unica e incontroversa 
interpreta~ao do que a sociedade democrcitica e ou pode vir 
a ser. Deve-se permitir que os ideais democraticos se desen
volvam em dire~oes diferentes e mesmo conflitantes, se for o 
caso. Na democracia, importam mais as diferen~as que resi
dem no futuro do que as que herdamos do passado. Na 
democracia, a profecia fala mais alto do que a memoria. 

A segunda premissa e que o pequeno repert6rio de solu
~oes institucionais hoje a disposi~ao da humanidade - as 
formas existentes de democracia polftica, da economia de 
mercado e de sociedades civis livres - falha em prover os 
instrumentos de que necessitamos para desenvolver a dife
ren'Sa nacional de forma compativel com ideais democrati
cos. Urn conjunto particular de inova'S6es, na organiza'Sao de 
sociedades, economias e polfticas contemporaneas, pode 
fornece-los. Esse conjunto de inova'S6es- urna parte impor
tante do programa progressista que agora precisa avan~ar 
em todo o mundo- define uma passagem estreita, que a 
humanidade tern de atravessar para fortalecer sua capacida
de de produzir diferen'Sa em bases democraticas. Descrever 
essa passagem, tal como pode ser encarada por paises ricos e 
pobres, e o cerne deste manifesto esperan'Soso. 

Nao vamos entender este caminho para o futuro, porem, 
sem antes compreender a natureza dos obstaculos a enfrentar, 
e a das for'Sas e das oportunidades com que podemos contar 
na caminhada. 
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2 A desorienta<;ao da 
esquerda 



A esquerda se acha desorientada, agora, em quatro terrenos 
distintos: uma alternativa perdida, uma ideia de mundo per
dida, urn agente perdido e uma crise perdida. Encarar cada 
uma dessas deficiencias, de modo claro e direto, e come~ar a 
ver que a~6es se podem tirar delas. E come~ar a redefinir o 
que a esquerda deveria propor. 

A esquerda esta perdendo uma alternativa. "Dirigismo" 
nao e o caminho. A ideia de uma dire~ao governamental da 
economia, ja desacreditada, tornou-se ainda mais irrelevan
te, pela dire~ao da mudan~a numa economia baseada no 
conhecimento. Redistribui~ao compensat6ria nao e suficien
te. Nao o bastante para remediar as enormes press6es no sen
tide da desigualdade, da inseguran~a e da exclusao, resultan
tes da crescente segmenta~ao hierarquica da economia. Nem 
para lidar com as preocupa~6es de desconexao social e 
deprecia~ao do individuo, que se situam bern alem do alcan
ce da redistribui~ao compensat6ria. 

Hoje, a esquerda parece incapaz de dizer a que veio, para 
alem da dire~ao governamental da economia ou da repara~ao 
redistributiva de desigualdades e inseguran~as. Se afirma sua 
atitude critica diante dos arranjos estabelecidos, parece estar 
dando ouvidos, uma vez mais, ao "estatismo". Sese contenta 
com a retaguarda defensiva das dota~6es sociais tradicionais, 
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fundadas em taxac;ao redistributiva e gasto publico, parece 
estreitar drasticamente o ambito de suas ambic;oes, fazendo-as 
refens de constrangimentos do crescimento economico e das 
financ;as publicas, cujos nos nao sabe desatar. 

A esquerda esta perdendo urn conjunto basilar de ideias 
para repensar e alargar o escasso estoque de concepc;oes e 
arranjos institucionais, ao qual as sodedades contempora
neas estao atadas. As tendencias dominantes no campo total 
das ciencias sociais e das humanidades contempora.neas -
racionalizac;ao, humanizac;ao e escapismo- conspiram para 
desarmar a imaginac;ao, em sua luta para desafiar e repensar 
arranjos estabelecidos. Nas ciencias sodais, a racionalizac;ao 
prevalece: modos de explicar os arranjos existentes parecem 
defender sua naturalidade e necessidade. Ideias sabre alter
nativas estruturais, que herdamos de teorias sociais dassicas 
como o marxismo, permanecem emaranhadas no cadaver 
deteriorado das suposic;oes deterministas. Estas suposic;oes 
de ha muito deixaram de ser criveis: existe uma pequena iista 
de opc;oes institucionais para as sociedades humanas, como 
"feudalismo" e "capitalismo"; cada uma dessas opc;oes re
presenta urn sistema indivisivel, cujos elementos se mantem 
ou caern conjuntamente; a sucessao de tais sistemas e condu
zida por leis hist6ricas irresistfveis. 

A rejeic;ao dessas crenc;as deterministas, pelas ciencias 
sociais contemporaneas, nao levou a uma radicalizac;ao das 
descobertas que animaram a teoria social dassica europeia. 
A saber: a sociedade nao e dada, mas feita; as estruturas da 
sociedade e da cultura sao urna especie de luta congelada, 
que resulta da contenc;ao e interrup<;ao do combate pratico 
ou espiritual; nossos interesses e identidades permanecem 
refens de arranjos e praticas que os representam de fato- e 
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e na mudanc;a desses arranjos e praticas que nos forc;amos a 
reinterpretar interesses e identidades, pelos quais nos mobi
lizamos para reformar a sociedade. 

Com certeza, as ciencias sociais positivas se deleitam na 
explorac;ao da facilidade com que a sociedade se acomoda a 
soluc;6es medianas ou uma economia se deixa apanhar num 
equilfbrio que reprime o potencial de crescimento. No entan
to, os pr6prios instrumentos com que as ciencias sociais pro
varri imperfeic;6es nos negam os meios para imaginar alterna
tivas. Seu conceito central e que a experiencia, desdobrando-se 
no tempo, revela o que funciona melhor ou pior, descartando 
o menos efetivo, num implacavel, quase-darwiniano proces
so de selec;ao. A tese da convergencia - a tese de que as 
sociedades e economias contemporaneas convergem para o 
mesmo conjunto das melhores praticas e instituic;6es encon
traveis, num funil sempre mais estreito, historicamente, de 
variac;ao social - e simplesmente a variante extrema desse 
vies racionalizador. 

Nas disciplinas normativas da filosofia polftica e do pen
samento jurfdico, a humanizac;ao predomina. 0 ponto e ado
dear urn mundo que nao podemos ou nao queremos recons
truir. Ha duas especies de tal humanizac;ao hoje. Uma especie 
e a redistribuic;ao compensat6ria via taxac;ao e transferencia, 
trac;o central da base ideol6gica e institucional que define o 
horizonte hist6rico da social-democracia. Muitas das mais 
influentes teorias contemporaneas do direito procuram em
prestar prestigio filos6fico a essas praticas redistributivas. A 
aparente abstrac;ao dessas teorias - sua pretensao de trans
cender a circunstancia hist6rica a que se aplicam - oculta 
sua rendic;ao as limitac;6es do compromisso do seculo XX, do 
qual nasceu a social-democracia. 
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A outra especie de humaniza<raO e 0 entendimento da legis
la<rao como urn reposit6rio de principios impessoais de direito 
tanto quanta de polfticas dirigidas ao interesse publico. Ressal
tando a melhor face da lei - a face das concep<r6es ideais -, 
espera-se diminuir a influencia de interesses privilegiados e 
defender aqueles dos grupos de menor representatividade na 
politica legisladora. Os estilos dominantes de jurisprudencia 
teorizam esta idealiza<rao da lei como principia e polftica. 

0 efeito pratico das tendencias humanizadoras e colocar 
as disciplinas normativas do lado da aceita<rao do presente 
arranjo institucional, corrigido por algumas prescri<r6es de 
melhoria - e nao do lado de sua reconstru<rao. 

Nas humanidades, as tendencias escapistas mantem o 
controle. Sua principal caracterfstica eo incitamento a aven
turas numa consciencia desconectada da reforma pratica da 
sociedade. A fatidica separa<rao dos caminhos do modernis
mo e do esquerdismo, na cultura moderna, e 0 antecedente 
imediato deste div6rcio. Sob a egide da desconexao entre 
nossos projetos para a sociedade e nossos projetos para o 
individuo, privatizamos o sublime, relegando, ao espa<ro 
interior da consciencia e do desejo, nossos projetos transfor
madores mais ambiciosos- ficando a polltica como domi
nio de modestas decencias e eficiencias. 

A mensagem secreta era que a polltica deveria se tornar 
pequena para que os individuos se fizessem grandes. A poH
tica, no entanto, nao pode se tornar pequena sem, como con
sequencia, apequenar 0 individuo. 0 desejo e por natureza 
relacional; o forte impulso procura expressao em formas de 
vida comum. Se a politica se torna fria, a consciencia tam
bern se tornara, a menos que preserve seu calor na forma 
autodestrutiva do narcisismo. 
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Os carnpeoes das tendencias racionalizadora, humaniza
dora e escapista, que dominam as ciencias sociais e as huma
nidades, pensam-se como adversarios. Na verdade, sao alia
dos no trabalho de desarrnar a irnaginac;ao transforrnadora. 

A esquerda esta perdendo urn agente: urn eleitorado tipi
co, de cujos interesses e aspirac;oes ela pode reivindicar a 
representa<;ao. Seu eleitorado tradicional era a for<;a de tra
balho organizada, coagida na industria de capital intensivo 
- o "proletariado" de Marx. Este grupo e cada vez rnais 
visto pela sociedade, e cada vez rnais passou a ver a si rnes
rno, como rnais urn grupo de interesses egoistas e setoriais
e nao como portador de interesses universais da sociedade. 
Em quase todos os paises do mundo, e urn contingente popu
lacional em queda, com seu destino ligado a perspectiva de
clinante da tradicional produ<;ao ern massa. Na maioria dos 
paises desenvolvidos, continua sendo urn grupo relativarnen
te privilegiado. 

Para os Hderes da esquerda, parece haver apenas urna 
alternativa a preservat;ao de uma conexao especial corn este 
eleitorado pesado e incornodo: abandonar qualquer base 
social definida e sirnplesmente se dirigir ao conjunto dos 
votantes. Eles tern fracassado em resgatar, da lealdade mais 
estreita que a doutrina herdada sanciona, a ideia de uma 
rela<;ao especial com a classe trabalhadora. Neste fracasso, 
forarn encorajados tanto pela desilusao quanta pelo calculo: 
a crent;a numa rela<;ao dual entre projetos hist6ricos e inte
resses de grupo pertence a tradit;ao desacreditada do pensa
rnento deterrninista. 

Carente de alternativa, ideia de rnundo e base social, a 
esquerda carece tarnbern de uma crise. Contrariando outro 
dogma do pensamento classico, a mudant;a social, na hist6-
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ria moderna, tern sido conduzida mais por traumas externos 
de guerra e colapso economico do que pelas contradi<;oes 
internas de sociedades contemporaneas. As institui<;6es polf
ticas e economicas dessas sociedades mantem uma longa 
distancia entre nossas ordinarias atividades contexto-preser
vacionistas e nossas extraordin;hias atividades contexto
transformadoras. Continuam, portanto, a deixar a transfor
ma~ao a reboque da calamidade. 0 conjunto institucional e 
ideol6gico que hoje define a social-democracia foi, ele 
mesmo, forjado na bigorna do colapso economico dos anos 
1930 e da subseqtiente guerra mundial. 

Crises elevam a temperatura da politica e ajudam a der
reter defini<;oes congeladas de interesse e identidade. Sem 
crise, a politica se faz fria, e o dJculo - na forma da fe em 
compreensoes tradicionais de interesses e ideais - reina 
supremo. Privada da ajuda da crise, a esquerda parece co!lde
nada a urn compasso de espera: amaciar as conseqtiencias 
sociais do programa de seus adversarios conservadores. 

26 



No entanto, existe urna alternativa. Existe urn conjunto de 
ideias a partir do qual podernos imaginar esta alternativa. 
Existem fon;as sociais reais que podem constituir suas bases 
eleitorais. Existe urn modo de prescindir da crise como condi
~ao de possibilidade da rnudan<;a. E de agarrar as oportunida
des de transformac;ao que a nossa circunstancia nos oferece. 

A rnarca distintiva da alternativa e ancorar a inclusao 
social e o fortalecirnento do individuo nas institui<;oes da 
vida polftica, economica e social. Nao e suficiente humanizar 
0 rnundo social- e necessaria transforrna-lo. 

Transforrna-lo significa, mais urna vez, engajarnento no 
esfon;o para redesenhar a produc;ao e a politica; engajarnen
to do qual a social-democracia se afastou quando se estabe
leceu o comprornisso de meados do seculo passado, que 
definiu seu horizonte presente. Significa tamar as forrnas 
institucionais farniliares da econornia de rnercado, da derno
cracia representativa e da sociedade civil livre como subcon
junto de urn conjunto muito rnais arnplo de possibilidades 
institucionais. Significa rejeitar o contraste entre orientac;ao 
de rnercado e dire~ao governarnental como eixo organizador 
de nossas disputas ideol6gicas- e substitui-lo pelo contras
te entre rnodos de organizar o pluralismo economico, politi
co e social. Significa enraizar uma predisposi~ao para rnaior 
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igualdade e indusao na l6gica organizada do crescimento 
econ6mico e da inova<;ao tecnol6gica - nao na redistribui
~ao retrospectiva via tributa<;ao e transferencia. Significa 
democratizar a economia de mercado inovando o arranjo 
que a define, mais do que merarnente regulamenta -la em sua 
forma presente ou compensar suas desigualdades por rneio 
de transferencias posteriores. Significa radicalizar a l6gica 
experimental do mercado pela radicaliza<;ao da l6gica eco
n6rnica de livre recombina<;ao dos fatores de produ<;ao, den
tro de uma indisputavel moldura de transa<;oes mercadol6-
gicas. A meta e uma liberdade mais profunda para renovar e 
recombinar os arranjos que compoem o conjunto institucio
nal de produ<;ao e troca, perrnitindo que regimes alternati
vos de propriedade e contrato coexistam experimentalrnen
te dentro de urna rnesma economia. Significa tomar, como 
objetivo principal da politica social, o incremento da com
petencia. Tal incremento progrediria grac;as a urna forma de 
educa<;ao endere<;ada mais ao desenvolvimento de capadda
des conceituais e pniticas genericas do que ao domfnio de 
tecnicas de trabalho espedficas. E avan<;aria atraves da 
generaliza<;ao de urn princfpio de heran<;a social, asseguran
do a cada individuo urn suporte basico de recursos, que ele 
pudesse ir retirando ern rnornentos decisivos de sua vida. 
Significa avan<;ar esta democratiza<;ao da economia de mer
cado no contexto de uma organiza<;ao pratica da solidarie
dade social e de urn aprofundamento da democracia polfti
ca. Significa nunca reduzir solidariedade social a meras 
transferencias financeiras. Ao contrario, a solidariedade 
social deve estar assentada na unica base segura que pode 
ter: responsabilidade direta das pessoas urnas pelas outras. 
Tal responsabilidade pode se realizar tanto por meio do 
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principia de que cada adulto sao ocupe uma posi~ao dentro 
da economia solidaria - a parte da economia na qual as 
pessoas cuidam umas das outras - quanta dentro do siste
ma produtivo. Significa estabelecer as institui~oes de uma 
politica democratica de alta energia que: eleve permanente
mente o nivel de participac:;ao popular organizada na politi
ca; engaje eleitorado e partidos na rapida e decisiva resolu
~ao de impasses entre os ramos politicos de governo; equipe 
o governo para resgatar pessoas de situac:;oes defensivas e 
localizadas de desvantagem, das quais nao podem sair pelas 
vias normais da inidativa polftica e economica; perrnita a 
setores ou localidades fazer opc:;oes fora do regime legal 
geral e desenvolver imagens divergentes do futuro social; 
combine trac:;os de democracia direta e representativa. 

0 impulso que guia este esquerdismo nao e a reparac:;ao 
redistributiva da desigualdade e da exdusao. E o aumento 
dos poderes e a ampliac:;ao das oportunidades de homens e 
mulheres comuns, com base na gradual, mas cumulativa, 
reorganizac;rao do Estado e da economia. Seu lema nao e a 
hurnanizac:;ao da sociedade. E a diviniza<_;ao da humanidade. 
Seu pensarnento mais fntimo e que o futuro pertence a for<;a 
politica que representar, com maior veracidade, a causa da 
imaginac;ao construtiva: o poder de cada urn partilhar a cria
c:;ao permanente do novo. 

A esquerda s6 pode cumprir sua tarefa se aprender a 
repensar e a reconstruir as institui<;oes que hoje definem a 
economia de rnercado e a democrada politica. Instituic:;oes 
que a social-democracia sempre se resignou. Para isso, deve a 
esquerda romper de vez com o dirigismo estatal. Ao romper 
com ele, deve tambem recusar-se a aceitar o mercado e a de
mocracia tal como eles se apresentamagora. Deve entende-los 
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e organiza-los de outra forma. Este livro propoe a concep~ao 
do objetivo e urn caminho para chegar la. 

A necessidade de adaptar seu desenho a circunstancias 
nacionais muito diferentes nao nega o amplo alcance de sua 
pertinencia e interesse. A propria aplicabilidade geral de tais 
pianos ajuda a explicar tanto a possibilidade quanto a neces
sidade de uma heresia universalizante capaz de se opor a orto
doxia universalizante agora oferecida ao mundo, em nome 
dos mercados e da globaliza~ao. 

Sua generalidade tern uma raiz trfplice. A primeira raiz e 
a similaridade de experiencia das sociedades contempora
neas, depois de muitas gera~oes de rivalidade, emulac;ao e 
imita~ao, pratica e espiritual, entre na~oes e Estados. A 
segunda raiz e 0 proprio carater restrito da caixa de ferra
mentas que temos a mao para construir alternativas. A ter
ceira raiz e a irresistivel autoridade que urn simples conjunto 
de cren~as revolucionarias desfruta hoje no mundo: cren~as 
que prometem a liberta~ao nao so da submissao, mas tam
bern da pobreza e do trabalho escravizante, e uma vida maior 
para homens e mulheres comuns. 

Cinco ideias institucionais definem o rumo que a esquer
da deveria seguir e simbolizar hoje. 

A primeira ideia institucional e que a rebeliao nacional 
contra a ortodoxia polftica e economica global depende, 
para seu sucesso, de certas condi~oes praticas. Estas condi
~oes incluem niveis mais altos de poupan~a domestica do que 
urn entendimento estreito da dinamica do crescimento eco
nomico pode justificar; uma insistencia em encontrar arran
jos que estreitem a rela~ao entre poupan~a e produ~ao tanto 
dentro quanto fora dos mercados de capital tal como estes 
estao agora organizados (uma insistencia embasada no reco-
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nhecimento de que esta rela~ao e variavel e sensfvel a seu 
marco institucional; uma preferencia por uma alta arrecada
~ao tributaria e disposi~ao para alcan~a-la, mesmo ao custo 
de uma tributa~ao regressiva, orientada para transa~6es de 
consumo. A meta maior e a completa mobiliza~ao dos recur
sos nacionais: uma economia de guerra sem uma guerra. 

A segunda ideia institucional e a visao da polftica social 
enquanto fortalecimento e capacita~ao. Desta ideia nasce o 
comprometimento com uma forma de educa~ao inicial e 
vitalicia, dirigida ao desenvolvimento de urn nudeo de habi
lidades praticas e conceituais genericas. Em sociedades muito 
desiguais, nao e suficiente garantir niveis basicos de qualida
de e investimento educacional; e vital assegurar oportunida
de especial ao jovem talentoso, realmente trabalhador e pro
veniente declasse menos favorecida. 0 objetivo inicial deste 
uso da educa~ao como antfdoto a incapacita~ao e alargar a 
sintese atual de dasse e meritocracia. A meta seguinte e dissol
ver a dasse atraves da radicaliza~ao da meritocracia. A ambi
~ao ultima e subordinar a meritocracia a uma visao mais larga 
de oportunidade e solidariedade inclusivas, afirmando-se 
diante das intrataveis disparidades do talento inato. 

A terceira ideia institucional e a democratiza~ao da eco
nomia de mercado. Nao e suficiente regulamentar o mercado 
ou compensar retrospectivamente as desigualdades que ele 
produz. E necessaria reorganiza-lo da melhor forma, para 
torna-lo real, de mais modos, para mais gente. Para este fim, 
nao parecem adequados nem o modelo regulat6rio norte
americana nem o modelo asiatico de formula~ao centraliza
da, por urn aparato burocratico, da politica de industria e 
comercio. A tarefa sera usar o poder do Estado nao para 
suprimir ou contrabalan~ar o mercado, mas para criar as 
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condi~oes para a organiza~ao de mais mercados, em modos 
diversos - enfim, com regimes distintos de propriedade e 
contrato -, capazes de coexistir experimentalmente dentro 
da mesma economia nacional e global. 

A democratiza~ao do mercado requer iniciativas que 
arnpliem o acesso a oportunidades e recursos produtivos. 
Demanda curva ascendente nos ganhos dos trabalhadores. E 
e incompatfvel com qualquer estrategia de crescimento eco
nomico baseada numa divisao salarial vinculada a renda 
nacional em declfnio. 

0 prop6sito e produzir uma serie de rupturas nos entra
ves ao crescimento economico. Cada ruptura produz urn 
desequilfbrio que convida a novas rupturas em outros aspec
tos da oferta ou da procura. A preferencia e por rupturas e 
desequilfbrios que tenham construfdo, em si, urn vies para a 
indusao economica e a difusao de capacidades, que ajudam 
as pessoas a crescerem. 

As interven~oes progressistas nos constrangimentos a 
oferta movem-se numa escala entre a menor e a maior ambi
~ao. A menor ambi~ao e expandir o acesso a credito, tecno
logia, expertise e mercados, em favor, especialmente, de 
pequenos (e candidatos a pequenos) empreendedores, que 
representam, em toda a economia contemporanea, uma 
fonte de iniciativa construtiva vastamente subutilizada. 

A ambi<;ao maior e a propaga~ao dos mais a van<;ados 
metodos de prodm;:iio para alem dos terrenos favorecidos em 
que tais metodos usualmente florescem. 0 governo e a sode
dade devem trabalhar para democratizar a economia de mer
cado de modo a enfrentar os perigos e explorar as oportuni
dades apresentadas por qualquer momentosa mudan~a na 
organiza~ao da produ~ao. Devera a forma de produ<;iio 
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caracterizada pelo enfraquecimento do contraste entre super
visao e execu~ao, pela atenuac;ao das barreiras entre papeis 
especializados no trabalho e por equipes de trabalho como 
espa~os de aprendizagem coletiva e inovac;ao ficar confinada a 
uma vanguarda privilegiada, em comunhao com vanguardas 
semelhantes no mundo, mas apenas fracamente vinculada a 
sua propria sociedade? Ou governos e sociedades saberao 
criar as condi~oes para a expansao dessas avan~adas pniticas 
experimentais no mundo economico e social, aumentando 
assim, enormemente, os poderes e oportunidades de homens 
e mulheres comuns? 

As intervenc;oes progressistas no campo da oferta devem 
ser acompanhadas por iniciativas que revertam o Iongo dedf
nio na participa~ao do trabalho na renda nacional e o 
aumento da desigualdade no ambito da propria for~a de tra
balho, que tern acossado a economia contemporanea de paf
ses ricos e em desenvolvimento. Ao atuar assim, devemos 
tambem refon;ar as intervens;oes no setor da oferta, no senti
do de resgatar, do crepusculo da economia informal ou ile
gal, milhoes de trabalhadores - com frequencia, a maior 
parte da forc;a de trabalho em alguns dos paises mais populo
sos do mundo -, hoje privados de atividades legalmente 
remuneradas. 

Tais medidas deverao levar em considera~ao o que se 
mostrar mais efetivo em diferentes nfveis das fors;as nacio
nais de trabalho desigualmente pagas e equipadas, que exis
tem hoje no mundo. A divisao de lucros, por exemplo, pode 
come~ar a ser aplicada a trabalhadores mais avans;ados e, 
entao, se estender a segmentos cada vez maiores da popula
c;ao economicamente ativa. Urn direito trabalhista que forta
les;a o direito dos trabalhadores organizados para represen-
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tar os nao-organizados, ern seus setores, pode se rnostrar 
rnais eficaz no estrato rnedio da hierarquia salarial. Nos 
nfveis rnais baixos dessa hierarquia, a rnelhor solucrao pode 
estar ern subsidies diretos para ernprego e treinarnento de 
trabalhadores de baixa rernunera<;ao e qualificac;ao, corn a 
desonera<;ao da folha salarial. 

Nenhurna dessas iniciativas e, ern si rnesrna, inflaciona
ria. Ern conjunto - e no contexto do projeto de fortaleci
rnento e alargamento da dernocracia, do qual fazem parte -, 
elas prometem uma arnplia<;ao de direitos e poderes dos tra
balhadores, assim como aurnentos salariais sustentaveis, em 
dire<;ao a- e para a superacrao das- fronteiras dos avancros 
na produtividade do trabalho. 

A quarta ideia institucional e a recusa ern tratar transfe
rencias rnonetarias como base suficiente para a solidariedade 
social. A solidariedade social deve estar enraizada, tambem, 
na responsabilidade universal pelos outros. Em principia, 
todo aquele que e fisica e mentalrnente sao deve ter, ao lado 
de seu trabalho ordinaria e de suas obriga<;oes familiares, urn 
outro ernprego ou oficio que o obrigue a zelar pelo proximo. 
A sociedade civil deve ser organizada ou se organizar fora 
dos trilhos do governo e do rnercado, de modo a cumprir a 
sua responsabilidade. Uma especie de direito social distinto 
dos direitos publico ou privado pode propiciar meios e 
modos para que isto aconte<;a. 

A quinta ideia institucional e a concep<;ao de politica 
dernocratica de alta energia. 0 fortalecimento educacional e 
economico do trabalhador individual e do cidadao, a demo
cratizacrao da economia de mercado e a fundacrao da solida
riedade social na responsabilidade social pratica requerem 
urn aprofundarnento da dernocracia, para que se sustentem e 
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cheguem ao amago. Uma democracia sonolenta, despertada 
de tempos em tempos por alguma crise militar ou economi
ca, nunca sera boa o bastante. 

A politica democrcitica de alta energia - ou altamente 
energizada - e tanto a expressao da liberdade maior que o 
programa da esquerda procura, quanto a condi<;ao para o 
avan<;o dos quatro temas antes mencionados. Ela requer uma 
eleva<;ao sustentada e organizada do nfvel de engajamento 
civil. Uma escolha de arranjos constitucionais que rompam, 
com rapidez, a paralisia entre os ramos polftico-decis6rios de 
governo (quando 0 regime e de separa<;ao de poderes) e 
envolvam o eleitorado geral nesta ruptura de impasses. 
Inova<;oes que reconciliem a possibilidade de escolhas decisi
vas de polftica nacional com desvios e dissensoes experimen
tais de Iongo alcance - acenos ao futuro - em lugares ou 
setores particulares do territ6rio ou da economia nacional. 
Uma determina<;ao para resgatar pessoas- por meio de ga
rantias de heran<;a social ou renda mfnima, assim como de 
interven<;ao corretiva por urn ramo do governo especialmen
te designado e equipado para tal fim - de circunstancias de 
desvantagem ou exclusao, das quais elas nao tern como esca
par por seus pr6prios meios. E avan<;o continuo no esfor<;o 
de combinar tra<;os de democracia representativa e democra
cia direta. 

Uma democracia de alta energia nao pretende substituir o 
mundo real de interesses (e de indivfduos portadores de inte
resses) por urn cidadao incorp6reo e pelo teatro onfvoro da 
vida publica. Nao se trata de urn voo na fantasia e no purismo 
republicanos. Ela quer fortalecer nossos poderes comuns, alar
gar o raio de nossas simpatias e ambi<;oes ordinarias e tornar 
mais intensa a nossa experiencia das coisas do mundo. E quer 
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fazer isso diminuindo a distancia entre os movimentos ordina
rios que nos sao permitidos em contextos ideol6gicos e institu
cionais definidos e as iniciativas extraordinarias pelas quais 
podemos desafiar e mudar pe<;as desses contextos. Seus agen
tes e benefidarios sao urn e o mesmo: o fra.gil indivfduo auto
centrado ambicioso, em sua carne, vitima de uma circunstan
cia e inca paz de ser, completa e definitivamente, confinado por 
qualquer circunstancia. 

A constru<;ao imaginativa de alternativa informada por 
esses cinco compromissos tematicos exige, para o seu emba
samento, urn conjunto de ideias. Podemos encontrar essas 
ideias nos termos da filosofia ou da teoria social sistematica. 
Porem podernos mais freqtientemente e com mais confianc:sa 
desenvolve-las pela revisao de nossas pr6prias praticas de 
explicac:sao e argumenta<;ao. 0 ponto central e resgatar as 
concep<;oes de alternativas estruturais e descontinuidade 
estrutural da bagagem dos preconceitos deterministas, que 
sobrecarregaram a teoria social dassica - e, ao rnesmo 
tempo, repudiar a alianc:sa de radonalizac:sao, humanizac;ao e 
escapisrno, vigente no pensamento contemporaneo. 

A hist6ria das ideias sodais modernas nos confundirarn 
na associa~ao de mudanc:sas parcelares com a descren~a na 
reconstrw;ao institucional e com uma implicac:sao dessa re
constru<;ao na crenc:sa em uma subita mudanc:;a sistemica. A 
mais importante expressao desse preconceito e o contraste 
supostamente excludente entre duas formas de politica. Urna 
seria o estilo revolucionario: aquele que busca a substituic:;ao 
total de uma ordem institucional por outra, sob a direc:;ao de 
lideres em confronto, apoiados por maiorias energizadas, 
numa drcunstancia de crise nadonal. A outra forma seria a 
reformista, preocupada com redistribui~oes marginais ou 
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concessoes a ansiedades morais e religiosas, negodadas por 
politicos profissionais movendo-se entre interesses organiza
dos, em tempos de rotina. 

Precisamos agora mesdar essas categorias, associando 
rnudanc;as fragrnentarias e graduais - mas, ainda assirn, 
cumulativas- com ambic;ao transformadora. Para mesda
las na pratica, e necessaria, primeiro, mistura-las em pensa
mento. A expressao mais notavel dessa mesda esta em urn 
tipo de politica que, desafiando o contraste entre revolm;ao e 
reforma, exemplifica, na pratica, a reforma revoludonaria. 
Esta politica pratica a mudan~a estrutural da unica forma 
que tal mudanc;a pode ser conduzida: pec;a por pec;a, degrau 
por degrau. Combina-se a negociac;ao entre minorias organi
zadas e a mobilizac;ao de maiorias desorganizadas. E se dispen
sa a calarnidade como condic;ao propiciadora da mudanc;a. E 
algo que deve ser preparado e informado pelo entendimento 
e uso da politica economica e das analises legais, como 
variante da imaginac;ao institucional. 

Que fon;as sodais reais podem ocupar o vaz10 deixado 
pela forc;a de trabalho organizada como o amago do eleitora
do da esquerda? Urn projeto, como este, requer protagonis
tas, mas niio os mesmos que estrelaram as narrativas tradi
cionais da esquerda. Nao apenas as identidades dos agentes 
seriio outras, como outro sera o sentido ern que serao agen
tes. A relac;ao entre agenda e projeto devera mudar, conside
rando os dois agentes mais importantes- a dasse trabalha
dora e o Estado-nac;ao. 

A dasse trabalhadora nao podera ser confundida com o 
proletariado industrial, a forc;a de trabalho sindicalizada em 
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seus empregos na industria de capital intensivo. Em cada pafs 
do mundo, a vasta maioria daqueles que precisam trabalhar 
por urn salario tern de fazer isso fora dos limites da industria 
de capital intensive- em lojas subcapitalizadas e servi<;os 
desequipados, freqi.ientemente na sombra da ilegalidade, sem 
direitos e corn poucas esperan<;as. Seus olhos, no entanto, 
olharn para o alto; para aqueles que, por todo o mundo, 
estao desenvolvendo urna nova cultura de auto-ajuda e ini
ciativa. Sua perspectiva, nos pafses mais pobres como nos 
mais ricos, e mais pequeno-burguesa do que proletaria. Sua 
ambi<;ao mais firme e combinar uma medida de prosperida
de com alguma independencia, incluindo o desejo de desen
volver a subjetividade, ter uma vida plena de consciencia, 
encontro e luta, como as personagens do cinema. Por negli
gencia, dada a pobreza de arranjos alternatives para a orga
niza<;ao da vida econ6mica, tais aspira<;oes costumam ser 
identificadas com pequenos neg6cios familiares, tradicionais 
e isolados. 

0 Estado-na<;ao nao sera sempre o que e hoje, o protago
nista preeminente da hist6ria - o espa<;o privilegiado para o 
desenvolvimento de diferen<;as e a condu<;ao de disputas 
coletivas. 0 Estado-na<;ao quer ser diferente, mas nao sabe 
como. Sua popula<;ao quer ver imagens caracteristicas de 
associa<;6es possfveis -e desejaveis, encarnadas em praticas e 
institui<;6es nacionais distintas. 

A na<;ao e uma forma de especializa<;ao moral da huma
nidade, justificada, num mundo de democracias, pela cren<;a 
de que a humanidade s6 pode desenvolver seu potencial e 
seus poderes ern dire<;6es divergentes. Ao olhar apenas para a 
preserva<;ao da diferen<;a herdada, uma na<;ao logo se vera 
dilacerada pelo conflito entre o desejo de manter seu modo 

40 



0 QUE A ESQUERDA DEVE PROPOR 

de vida herdado e a necessidade de imitar: imitar outras 
na~oes que obtem maior sucesso e sobrevivem na disputa 
mundial entre os Estados. No final, a habilidade coletiva 
para criar novas diferen~as conta mais do que a capacidade 
coletiva para prolongar a vida da velha diferen~a. 

As formas de organiza~ao social, politica e economica 
encontraveis hoje no mundo sao urn instrumento muito limi
tado para o desenvolvimento da originalidade coletiva. Nao 
basta se ajoelhar diante da diferen<;a coletiva estabelecida; e 
necessaria aprofundar a diferen<;a coletiva existente pela 
radicaliza~ao da l6gica institucional da experimenta<;ao poli
tica e economica. 

Trabalhadores e na<;oes que querem abrir e seguir seus 
pr6prios caminhos sao as for<;as principais que as propostas 
da esquerda devem representar. No entanto, o sentido da 
rela<;ao entre seus interesses e essas propostas e radicalmente 
diferente do sentido que a teoria marxista confere aos inte
resses de classe. De acordo com esta teoria, quanto mais 
amplo o escopo e mais aguda a intensidade dos conflitos 
classistas, menos razao ha para a duvida ou a discussao do 
conteudo objetivo dos interesses de classe em jogo. A luta 
rasgara as mascaras; e a derrota politica ira propiciar a cor
re~ao salutar de qualquer equfvoco. 

A verdade sobre interesses e projetos e, no entanto, justo 
o oposto do que este quadro implica. Interesses de na~oes ou 
classes parecem ter urn conteudo mais claro quando o confli
to e cozinhado em banho-maria - e nao quando explode. 
Quando a luta se amplia e se intensifica, contudo, esta apa
rencia de naturalidade se dissipa. A questao - quais sao 
meus interesses enquanto membro desta classe ou desta 
na~ao - e inseparavel de outra: em que dire~oes diferentes 
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este mundo poderia ser alterado - e como rninha identidade 
e meus interesses mudariam em cada urn desses mundos 
modificados? A ideia de que interesses de grupo possuem 
conteudo direto e objetivo nao e mais que uma ilusao, cujo 
apelo depende da conten~ao ou interrup<;ao do conflito pra
tico e visionario. 

Como partido da transforma<;;ao, a esquerda deve con
verter, em oportunidade, a arnbigtiidade do conteudo dos 
interesses de grupo. Ela deve agir a partir do entendimento 
de que ha sempre dois caminhos para definir e defender qual
quer interesse de grupo. Urn carninho e institucionalmente 
conservador e socialmente exdudente: torna-se o presente 
nicho do grupo, na economia e na sociedade, como urn des
tina; e definem-se os grupos mais pr6ximos, no espa<;;o 
social, como rivais. 0 outro caminho e socialmente solidario 
e institucionalmente transformador: trata os grupos vizinhos 
no espa<;;o social como aliados atuais ou potenciais - e 
patrocina reformas para fazer, dessas alian<;as efemeras, 
combina<;;oes duradouras de interesses e identidades. A 
esquerda deve preferir sempre abordagens solidarias e 
reconstrutoras, tomando-as como o lado reverso de suas pro
pastas programaticas para o conjunto da sociedade. 

0 que tal vies irnplica, para a defesa dos interesses da 
dasse trabalhadora, pode ficar bastante daro - negativa
mente e em geral, mas tambem afirmativamente e em parti
cular. A posi<;;ao e incompativel com qualquer insistencia em 
entrincheirar a for<;;a de trabalho organizada na cidadela 
sempre menor da produ<;;ao tradicional em massa. 0 que se 
requer e 0 uso ativo dos poderes do governo para dissemi
nar, pela economia, praticas produtivas avan<;adas, experi
mentais. 
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sociedade atraves do crescimento economico e da inova<;ao 
tecnol6gica e a emancipa<;ao do individuo do entrincheira
mento da divisao social e da hierarquia. 

Nao podemos mais assumir - como os liberais e socia
listas do seculo XIX supuseram, sob o feiti<;o de urn dogma 
hoje desacreditado- que as condit;oes institucionais do pro
gresso material apresentam uma convergencia, natural e 
necessariamente, com as exigencias institucionais para que 
os indivfduos se emancipem da hierarquia e da divisao social 
bern estabelecidas. No entanto, tambem nos enganarfamos 
ao supor que estes dois conjuntos de condi<;oes sejam inevita
velmente conflitantes. A esquerda deve lutar para identificar 
a zona onde ambos possam ser levados a uma interse<;ao - e 
deve tentar mover a sociedade em dire<;ao a esta zona. 

Uma caracterfstica da zona de interse<;ao e que, nela, pra
ticas possuem elevada suscetibilidade de serem revistas: ao 
exibir uma grande abertura a revisao, tornam-se menos pare
cidas com objetos naturais- e mais parecidas conosco. Elas 
facilitam o engajamento nas recombina<;oes de pessoas e 
recursos, vitais para o progresso pratico. E submetem a 
intenso escrutfnio e pressao os arranjos de que dependem 
todas as hierarquias estaveis de privilegio. 

Ha, no entanto, urn paradoxa obstruindo o esfor<;o para 
estabelecer institui<;oes livres da dependencia da crise para ge
rar a mudanc;a. Em primeiro lugar, como as inovac;oes podem 
emergir sem ajuda da crise? Como a esquerda pode romper o 
inadmitido drculo vicioso dessa fe na calamidade, nas cir
cunstancias reais do presente? 

A resposta esta em encontrar a crise disfarc;ada, nao :nas 
grandes catastrofes coletivas da guerra e da ruina economica, 
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Mas o que tal vies, voltado para abordagens solidarias e 
reconstrutoras, implica para a defini~ao e defesa dos interes
ses de toda uma na~ao? Significa que uma na~ao deve colocar 
no alto de sua lista de preocupa~oes a mobiliza~ao de recur
sos nacionais - niveis de poupan~a e excedentes fiscais -, 
que a tornem capaz de resistir e de se rebelar. Significa o 
entendimento de que a heresia nacional depende fundamen
talmente, para seu avan~o, do pluralismo global. Que ela se 
recusa a aceitar a visao de que a globaliza~ao, como a econo
mia de mercado, tern que ser aceita ou rejeitada tal como se 
apresenta agora-e que tudo 0 que podemos fazer e ter mais 
ou menos dela em seu pr6prios termos, nao em termos diver
sos. E que opera junto com outros poderes, partilhando a 
mesma visao para reformar os arranjos economicos globais e 
redesenhar as realidades politicas do mundo. Esses arranjos e 
realidades hoje sacrificam o pluralismo experimental ao 
dogma unico e ao poder imperial. 

A esquerda sente falta de uma crise. Parte de seu objetivo 
programatico deve ser moldar institui~oes e pr:iticas - inte
lectuais e sociais - que reduzam a dependencia em que a 
mudan~a vive da calamidade e promover a transforma~ao 
interna da vida social. 0 que a teoria social classica tomou 
erroneamente como tra~o da experiencia hist6rica - a exis
tencia intrinseca de uma dinamica inerente de transforma~ao 
- e, na verdade, uma meta. Uma meta que vale por si 
mesma, pais expressa urn dominio sabre o contexto de urn 
agente que pode participar plenamente do mundo, sem abrir 
mao de seus poderes de resistencia e transcendencia. Ela deve 
ser tambem valorizada par sua conexao causal com dais con
juntos de condi~oes, cuja reconcilia~ao deve estar sempre no 
centro de urn programa de esquerda: o progresso pnitico da 
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mas nas tragedias obscuras da angustia, do medo, da insegu
ran~a e da incapacidade individuais, que se repetem milhoes 
e milhoes de vezes na vida da sociedade contemporanea. 
Mesmo nos pafses mais ricos do mundo, hoje, a maioria dos 
trabalhadores se sente- e esta - em perigo. Eles podem ser 
protegidos contra os extremos da pobreza e do abandono. 
Permanecem, porem, excluidos dos setores mais favorecidos 
da economia, nos quais a renda, a riqueza, o poder e a diver
sao se encontram crescentemente concentrados. 

Se nao estao desempregados, temem perder o emprego. 
Se moram num pafs- por exemplo, uma social-democracia 
europe1a - com urn contrato social bern desenvolvido, tern 
boas razoes para temer uma quebra do contrato - nao de 
uma vez, mas de forma gradual, sempre em nome da necessi
dade economica, descrita como competi~ao e globaliza~ao. E 
se moram em qualquer outro Iugar - especialmente, nos 
grandes pafses em desenvolvimento - nao encontram uma 
for~a politica disposta e preparada para dar seguridade eco
nomica e maior oportunidade economica e social. 

Quase todo mundo se sente abandonado. Quase todos se 
sentem do lado de fora, olhando por uma janela a festa que 
gira la dentro. Flexibilidade - a senha da ortodoxia de mer
cados e da globaliza~ao- e corretamente entendida como 
uma palavra-c6digo para a generaliza~ao da inseguran~a. Os 
partidos que reivindicam uma conexao hist6rica com a 
esquerda oscilam entre a colabora~ao envergonhada com o 
programa de inseguran~a - na esperan~a de que, atraves do 
crescimento economico, serao gerados recursos que podem 
redirecionar o gasto social - ou fazem uma defesa tibia e 
ambivalente dos contratos sociais tradicionais. 
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0 medo, justificado por fatos reais, derrotando a espe
ranc;a, envenenando atitudes para com os exduidos e expres
sando imenso e desperdic;ado gasto de energia tern a impor
tancia de uma crise. Ela e vi vida- em grande parte, silencio
samente - nas mentes dos indivfduos. Encontra expressao 
perversa no apoio ocasional a partidos nacionalistas e popu
listas de direita. Este e o problema. Mas para a esquerda e, 
tambem, uma chance. 

A forma familiar e inacreditavel desta crise e urn simples 
refrao: precisamos criar empregos! As pessoas, porem, enten
dem ou logo descobrem que governos nao podem criar 
empregos diretamente, a nao ser no servi~o publico, ou na 
anacronica e limitada mobilizac;ao de trabalho forc;ado -
frentes de trabalho recrutadas e pagas numa emergencia 
nacional. No entanto, a promessa va de criar empregos e a 
forma equivocada de uma resposta indispensavel a crise 
oculta: urn avan~o que seja produtivista e democratizante; 
que ancore o compromisso social na recupera~ao, inovac;ao e 
reconstru~ao economicas; e que avance os projetos econ6mi
cos e sociais, desenhando e construindo instituic;oes de uma 
polftica democratica de alta energia. Deveremos humanizar 
somente a medida que possamos energizar - este sera o 
principia pratico desta esquerda. 
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zindo oportunidades seletivas, mas crescentes, para os mais 
talentosos e energicos ascenderem socialmente, via promo
c;oes em escolas e empresas. 

Os dois prindpios de dasse e meritocracia- teorica
mente, contradit6rios - coexistem de forma incomoda, mas 
padfica. Sua oposic;ao mutua e enfraquecida pela rigidez do 
que se coloca em jogo e pela estreiteza do arco de alternati
vas, na polftica e na vida nacionais, na rnaioria dos paises. Os 
novos ricos ambiciosos sao logo acomodados e assirnilados 
- e, com freqtiencia, tornam-se os maiores entusiastas dos 
dogmas e interesses reinantes. A tensao entre os dois princf
pios e atenuada igualmente por fatos que a ortodoxia reinan
te nao expressa: a primazia que os sistemas de educac;ao e 
exame das sociedades contemporaneas dao a urn pequeno 
conjunto de habilidades analiticas e a extensao em que a faci
Hdade para tais habilidades pode, ela mesma, ser parcialmen
te herdada. 

Nos paises rnenos desiguais, invejados por outras nac;oes, 
os mais privilegiados se resignararn a ver alguns de seus 
filhos descerem na hierarquia de dasse e alguns filhos de 
outras classes subirem. Eles sabern que geralmente terao 
exito em reconciliar heranc;a e meritocracia. Secretamente 
esperam transforrnar privilegios declasse contestados em urn 
conjunto de vantagens herdadas ern comurn, mas nao univer
salrnente. Estas vantagens parecem estar enraizadas nao s6 
na incontornavel divisao do trabalho, como nas inevitaveis 
diferenc;as entre indivfduos. 

0 resultado mais cornum dessa coexistencia de dasse e 
rneritocracia, em todo o rnundo, e urn sistema de quatro clas
ses principais, que projeta sornbras sobre chances indivi
duais, minando as promessas da dernocracia. No alto, esta 
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uma dasse de profissionais, gerentes e rentistas que concen
tram em suas maos riqueza e discri~ao - o poder de fazer o 
que querem, tanto para si quanto comandando outros -
mais ate do que concentram renda. Abaixo, esta uma peque
na classe de empreendedores, que aposta no esfor~o proprio, 
freqiientemente atraves da mobiliza~ao do trabalho familiar. 
E seguida por uma classe de trabalhadores de colarinho
branco e colarinho-azul que - trabalhando por salario em 
empregos especializados, sob o comando de outros - busca 
se libertar do trabalho, raramente valorizado em si mesmo, 
nas consola~oes da vida domestica e do entretenimento 
popular. (Nos Estados Unidos, trabalhadores com identida
des burguesas referem-se a si mesmos como "classe media", 
exemplo seguido por uma fatia crescente da popula~ao mun
dial, ao tempo que a importancia relativa das grandes orga
niza~6es, na vida economica, nao cessa de declinar.) Eles sao 
educados em escolas que tern como preocupa~ao principal a 
aquisi~ao de habitos de obediencia. Na base do sistema de 
classe esta uma subclasse, largamente composta por minorias 
raciais e estrangeiros, trabalhadores temporaries, condena
dos a instaveis empreitadas de prazo fixo, nas sombras para 
alem da lei e do direito. Em muitos paises em desenvolvimen
to, incluindo os mais populosos, esta subdasse representa a 
maior parte da popula<;ao. Ela sofre de inseguran~a e priva
~ao, as vezes sem o estigma de pertencer a uma ra~a, casta ou 
na<;ao desprezada. 

Urn dos tra~os mais marcantes desse sistema de classe, tal 
como agora se configura nos paises mais ricos, e que a classe 
trabalhadora, ados pequenos empresarios e mesmo os solda
dos rasos da classe de profissionais, gerentes e rentistas sao, 
ao mesmo tempo, protegidos contra a destitui~ao e exclufdos 
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do poder. Excluidos nao apenas no sentido da influencia 
sobre o governo, mas tambern por nao terern nada de signifi
cativo a dizer sobre suas perspectivas e experiencias cotidia
nas de trabalho. Eles corn freqi.iencia se sentern prisioneiros 
- acordando certo dia para descobrir que estao levando o 
unico tipo de vida que poderiarn levar- e, ern grande parte, 
eles estao rnesrno aprisionados. 

A promessa central da dernocracia e que hornens e rnu
lheres comuns terao urna oportunidade para se tornar maio
res e rnais livres. Pelo padrao dessa promessa, o mal causado 
pelo sistema de classe nao esta meramente no fracasso em 
alcanc;ar maior igualdade de oportunidades. Mas, tambern, 
no abandono da humanidade comum a urn perpetuo apeque
namento. Ja faz urn longo tempo que grandes massas de pes
soas forarn resgatadas desta diminuic;ao pelas terrfveis devo
c;oes da guerra. 

Contra esse pano de fundo, emerge urn signo de esperan
c;a. Em muitos paises ern desenvolvimento, pessoas aspiram a 
uma prosperidade rnodesta e a independencia. Elas se devo
tam a uma cultura de iniciativa e auto-ajuda: estudando a 
noite, na esperanc;a de se aprirnorar e abrir urn neg6cio, elas, 
por falta de outros caminhos para realizar suas ambic;oes, 
gravitam com freqi.iencia em torno da ideia de urn pequeno 
neg6cio familiar. A significancia dessa aspirac;ao e, no entan
to, ampliada pelo anseio moral que a acompanha regular
mente: o desejo deter uma vida melhor, inspirada nao apenas 
nos prazeres materiais anunciados pelo comerciais de teve, 
mas tambem nas aventuras morais narradas nas soap operas 
da televisao. Todo mundo quer reviver, a sua maneira, a pro
vac;ao central do romance europeu dos seculos XIX e XX: 
uma pessoa fazendo-se a si mesrna nurn contexto adverso. 
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Nos paises ricos, o apelo a ambi~ao de abrir urn pequeno 
neg6cio pode ser menos forte, porque mais claramente iden
tificada com uma classe distinta e suas oportunidades limita
das. No entanto, ela se enfraquece apenas porque a procura 
por independencia e prosperidade modesta - e a vontade de 
escapar do confinamento e das humilha~oes de uma vida de 
trabalho - assume formas mais difusas e desorientadas. 

A esquerda nao cometeu maior erro estrategico, no curso 
de sua hist6ria nos ultimos dois seculos, do que eleger a 
pequena burguesia como sua inimiga, ou sua aliada de con
veniencia, e definir como sua base a classe trabalhadora 
industrial organizada. Em todos os lugares do mundo, este 
segmento da classe trabalhadora e parte decrescente da for~a 
de trabalho. Em todo Iugar, e visto e passa a se ver como mais 
urn interesse especial entre outros, clamando por prote~ao e 
favor. A classe que a esquerda abandonou se converteu na base 
social de movimentos politicos que a derrotaram. N6s, con
temporaneos, somos agora, em grande parte, pequeno
burgueses, por orienta~ao imaginativa ou situa~ao economica. 

0 interesse que a esquerda rejeitou, supondo-o casado a 
rea~ao egoista, passou agora a representar aspira~ao univer
sal. Tanto nos Estados Unidos e na Europa quanto na China 
e na fndia. Se os progressistas pudessem se encontrar com 
essa aspira~ao em seus pr6prios termos, fornecendo-lhe urn 
vocabulario mais rico de institui~oes e praticas do que ape
nas o pequeno empreendimento isolado, e com urn padrao de 
valor mais alto do que o egoismo familiar, eles ganhariam o 
mais poderoso de todos os aliados - e removeriam a maior 
causa de suas derrotas hist6ricas. 
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0 nacionalisrno foi uma das rnais inesperadas e poderosas 
for~as transforrnadoras da hist6ria rnoderna. Hoje, tornou
se urn desvio perigoso. Reinterpretado e redirecionado, 
poderia se tornar urna oportunidade para o avanc;o de alter
nativas progressistas. 

Na experiencia hurnana, identidades coletivas extrairarn 
seu poder de seu conteudo. Ser romano, por exernplo, signi
ficava viver como os romanos, seguir o carninho de Rorna: 
urna estrutura herdada de costume e sensibilidade. 

Desde que os poderes ocidentais avan~ararn sobre o 
rnundo, procurando subrneter o resto da hurnanidade a seus 
irnperios, interesses e cren~as, uma rivalidade ate entao con
finada ao Ocidente se tornou global. Para desenvolver as 
capacidades econornicas e militares requeridas para a inde
pendencia nacional - e manter sua identidade de cultura -, 
cada nac;ao teve de abandonar urna boa parte da ideia que 
tinha herdado de si rnesma no altar dessa luta universal -
urna luta a urn s6 tempo pnitica e espiritual. Cada nac;ao teve 
de pilhar 0 rnundo inteiro, a procura nao s6 das rnelhores 
rnaquinas, mas tarnbem das institui~oes e praticas rnais efi
cientes- aquelas que produziriarn maior irnpulso as capaci
dades nacionais, com urn rnfnimo possivel de arneac;a a estru-
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tura de privilt~gio da sociedade nacional. Este exerdcio uni
versal de irnitac;ao e recornbinac;ao mudou, lenta mas incan
savelmente, a natureza das diferen<;as nacionais. 

Seu resultado foi esvaziar identidades coletivas, induindo 
identidades nacionais, privando-as, passo a passo, de suas 
bases de organizas:ao propria da sociedade e de entendirnen
to distinto das possibilidades e dos perigos da vida social. No 
entanto, o definharnento da diferen<;a atual nao enfraqueceu 
a vontade de diferenc;a. Ao contrario, fez ernergir esta vonta
de. A rnedida que uma nac;ao se torna mais parecida corn sua 
vizinha, ela afirrna ainda rnais desesperadamente sua desse
rnelhan<;a. Esta vontade de diferenc;a e sempre mais veneno
sa, porque as identidades coletivas que cultua sao muito defi
cientes em detalhes tangiveis. Quando elas foram concretas, 
forarn tarnbem suscetiveis a experiencia e abertas ao compro
misso. Agora que sao abstratas, tornam-se objeto de urna fe 
descomprornissada. 

Contra esse veneno, existe apenas urn antfdoto corn pad
vel com ideais democraticos e experimentalistas: substituir a 
raiva esteril e potencialrnente assassina dessa frustrada von
tade de diferenc;a pela capacidade coletiva de produzir dife
ren<;as reais. Assim, urn programa que pode contribuir para 
derrubar a ditadura da falta de alternativas deve nao apenas 
responder a aspirac;ao universal de trabalhadores por mais 
oportunidades para seu crescimento. Deve tambem transfor
rnar politicas democd.ticas, economias de mercado e socie
dades civis livres em maquinas para 0 desenvolvimento de 
novas e distintas formas de vida. Pafses determinados a fazer 
avan~ar esse ideal podem ter de trilhar o mesmo solo institu-
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cional - assegurando condi~6es para o sucesso da heresia 
nacional dentro da economia global, democratizando merca
dos, aprofundando democracias e fortalecendo os indivi
duos. E partilhar o melhor agora, para divergir mais tarde, e 
urn dos muitos aparentes paradoxos da situa~ao presente. 
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Uma outra oportunidade para o avan<;o da alternativa pro
gressista nasce da difusao de urn novo conjunto de praticas 
cooperativas, abertas amistosamente a inova<;ao. Estas prati
cas estao mudando o carater da produ<;ao e do aprendizado 
em boa parte do mundo. Estao centradas nas melhores 
empresas e nas melhores escolas. Sua marca principal e ate
nuar a tensao que sempre existe entre os dois imperativos 
mais fundamentais do progresso pratico: a necessidade de 
cooperar e a necessidade de inovar. Sera que estes novos 
modos de produzir e aprender, que tanto prometem fortale
cer nossos poderes produtivos, ficarao confinados a certos 
setores de produ<;ao e aprendizado? Ou vao se tornar acessi
veis a amplos segmentos da sociedade e a muitos setores da 
economia? Da resposta a estas perguntas dependem nossas 
chances de realizar a tao alardeada meta do crescimento eco
nomico socialmente inclusivo. 

Reduzido a seus termos mais simples, o crescimento eco
nomico e a conseqiiencia de tres conjuntos de causas. A curto 
prazo, urn determinante crucial e a rela<;ao entre o custo de 
produzir hens e servi<;os e os ganhos alcan<;ados com sua pro
du<;ao. A Iongo prazo, urn fator crucial e o desenvolvimento 
e a aplica<;ao pratica do conhecimento. A mais importante 
especie deste conhecimento e a que nos permite rotinizar o 

63 



ROBERTO MANGABEIRA UNGER 

maximo de trabalho possivel, de modo que possamos execu
tar o trabalho rotinizado de acordo com uma formula. Qual
quer parcela de trabalho condensado numa formula permite
nos incorponi-lo a maquinas, amplificando nossos poderes. 
Podemos reservar nosso tempo para aquelas atividades que 
ainda nao fomos capazes de reduzir a uma formula e incor
porar a uma maquina. Deslocamos o horizonte de nossa 
aten<;ao do que pode para o que ainda nao pode ser repetido. 

A medio prazo, no entanto, o que mais importa para o 
crescimento economico, como para outros aspectos do pro
gresso pratico, e nossa habilidade para cooperar. A coopera
<;ao deve ser articulada de tal forma que seja hospitaleira a 
inova<;ao - se possfvel, a inova<;ao permanente - assentan
do, assim, a base sobre a qual podemos acelerar a aplica<;ao 
pratica do conhecimento e deslocar o foco do repetfvel para 
o ainda nao repetfvel. A coopera<;ao e necessaria a pratica da 
inova<;ao - sejam as inova<;6es tecnologicas, organizacio
nais, sociais ou conceituais. No entanto, cada inova<;ao tam
bern amea<;a o modo estabelecido de coopera<;ao, afetando o 
regime de prerrogativas e expectativas no qual a forma co
operativa existente esta engastada. Para dar urn exemplo 
simples, se uma nova maquina amea<;a dispensar urn grupo 
de trabalhadores, enquanto beneficia outro, a tregua entre o 
grupo prejudicado e o beneficiado, ou entre eles e seus 
empregadores, sera rompida. 

A extensao em que os imperativos de coopera<;ao e ino
va<;ao interferem urn no outro nao e, contudo, constante. As 
praticas cooperativas mais ricas em promessa de progresso 
pratico sao aquelas que podem acomodar mais facilmente 
repetidas inova<;oes. Estas praticas evoluem. Para se firmar e 
avan<;ar, dependem de certas condi<;6es. 
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Nao e born para OS progressistas apresentar suas propos
tas como piedosas restri~oes as fon;as que conduzem o pro
gresso pratico. Eles precisam encontrar urn modo de ancorar 
a indusao social e o fortalecimento individual na organiza
~ao pratica da economia e da sociedade e na 16gica social de 
crescimento e inovac;ao. E nao devem repetir o equfvoco 
marxista de acreditar que exigencias do progresso pratico 
irao, no final das contas e necessariamente, abrir o caminho 
para a mudanc;a progressista. 

Deverfamos sempre nos perguntar como podemos pegar 
aquelas forc;as e redireciona-las, ajustando-as a interesses e 
ideais que as transcendem. Este problema se apresenta a n6s, 
hoje, de uma forma que mal comec;amos a reconhecer. Urn 
modo de comec;ar a se aproximar dele e coloca-lo, primeiro, 
no contexte do quebra-cabe~a do fracasso e do sucesso das 
sociedades contemporaneas. 

Ao Iongo do seculo XX, alguns pafses se sairam bern com 
arranjos economicos tanto orientados para o mercado quan
to "dirigistas" ou conduzidos pelo governo. E passaram de 
urn estilo de gerenciamento economico a outro, quando as 
circunstancias exigiram. Nenhum pafs foi mais devotado a 
religiao do livre mercado- na verdade, a uma versao parti
cular da economia de mercado, erroneamente equiparada a 
sua natureza essencial - do que os Estados Unidos. No 
entanto, quando a emergencia da Segunda Guerra Mundial o 
exigiu, o pais deixou de lade, sem a menor cerimonia, sua 
religiao do mercado. Em seu Iugar, estabeleceu a mobiliza~ao 
fon;ada dos recursos nacionais, a imposic;ao de impostos 
marginais - que, no topo, foram quase confiscat6rios - e 
uma autocoordenac;ao tanto entre empresas privadas quanto 
entre estas e o governo. 0 resultado foi espetacular. 0 PIB 
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praticamente dobrou em quatro anos. As circunstancias da 
guerra eram certamente excepcionais, mas nao o suficiente 
para t-roduzir as condi~oes que tornaram poss.fvel tal rea~ao. 

Muitos outros pa.fses, diversamente, fizeram uma confu
sao de solu~oes "dirigistas" e orientadas para o mercado. 
Tentaram quase tudo, ate onde a organiza~ao da economia 
permitia. E em quase tudo falharam. 

0 contraste entre mercado e comando acompanha o cen
tro do debate ideol6gico ha dois seculos. Como prindpio 
organizador de controversia, este contraste esta morto ou 
morrendo. Mas, bern antes de sua morte, este modo de con
figurar contendas ideol6gicas mereceu resistencias em dois 
campos. 

A primeira razao para resistencia e o fracasso desse foco 
tradicional de controversia ideol6gica em reconhecer que 
economias de mercado - assim como democracias represen
tativas e sociedades civis livres - podem assumir formas ins
titucionais bern diferentes daquelas que vieram a prevalecer 
no mundo do Atlantica Norte. Permeando as disputas ideo-
16gicas familiares sobre quanto espa~o se deve dar ao merca
do, o debate - pelo menos, na radicalidade potencial de seu 
alcance- e sobre que especie de economia de mercado deve
ria ser estabelecida. 

A segunda razao para resistencia e que a escolha entre 
mercado e comando falha ao tratar do enigma de ter exito 
em tudo ou fracassar em tudo, de que a hist6ria do seculo 
XX tern dado evidencias eloqiientes. As sociedades que tive
ram exito em arranjos orientados para o mercado, assim 
como nos arranjos dirigidos por governos, sao aquelas que 
foram capazes de desenvolver urn conjunto superior de prati
cas cooperativas. 0 dominio dessas prciticas ajudou a dota-
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las tanto de flexibilidade para se mover entre sistemas insti
tucionais- mais baseado no mercado ou mais "dirigista", 
segundo as circunstancias ditavam- quanto de habilidade 
para extrair o melhor efeito de cada sistema. Essas socieda
des aprenderam a combinar coopera<;ao e plasticidade: o 
modo de trabalhar em conjunto que e, na maior extensao 
possfvel, hospitaleiro a inova<;ao, inclusive a inova<;ao nas 
pr6prias formas de coopera<;ao. 

Uma especie dessas praticas cooperativas amigaveis a 
inova<;ao ganhou imensa importancia no mundo. Ela forma 
o cerne de urn vanguardismo experimentalista que agora 
igualmente distingue as melhores empresas e escolas, em paf
ses ricos e em pafses em desenvolvimento: na China, na India 
e no Brasil, como nos Estados Unidos, no Japao e na Alema
nha. A rede de tais vanguardas de produ<;ao e conhecimento 
se tornou uma for<;a poderosa na economia mundial. Elas 
estao em contato entre si, trocando pessoal, iniciativas e 
ideias, tanto quanto produtos, servi<;os e tecnologias. 

Entre as marcas dessas praticas avan<;adas, experimen
tais, estao uma atenua<;ao de contrastes entre papeis de 
supervisao e execu<;ao; uma conseqi.iente fluidez na defini<;ao 
dos pr6prios papeis executivos; uma tendencia a mover o 
foco do novo esfor<;o, tanto quanto o permitam as limita<;oes 
de ordem pratica, para a fronteira de opera<;oes que nao sao 
prontamente repetfveis, desde que ainda nao foram reduzi
das a uma formula; uma disposi<;ao para combinar e justa
par, nos mesmos domfnios, coopera<;ao e competi<;ao; e uma 
predisposi<;ao, nos grupos engajados no regime cooperativo, 
para reinterpretar seus interesses e identidades grupais - e a 
expectativa para tanto no curso do processo. Estas praticas 
- e nao exatamente a acumula<;ao de capital ou o refina-
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menta da tecnologia- animam o vanguardismo que esta 
revolucionando a vida pratica. A cooperacs:ao de tipo especial 
liberta o potencial transformador da ciencia e da tecnologia. 

Ira a experiencia direta deste avancs:o na capacidade coope
rativa e inovadora ficar confinada aos happy few? Ou tera 
penetracs:ao maior na vida econ6mica e social? Os pafses mais 
ricos continuarao a se fiar na redistribuics:ao compensat6ria? 
Os pafses em desenvolvimento continuarao a depender da 
difusao, sustentada politicamente, da pequena propriedade 
e do pequeno empreendimento, na esperancs:a de atenuar as 
enormes desigualdades resultantes das descontinuidades 
entre os setores avancs:ados e atrasados de suas economias? 
Ou vamos encontrar caminhos para generalizar, na econo
mia e na sociedade, praticas que estao revolucionando os 
setores avanc;ados? Estamos condenados mais a humanizar 
do que a transformar? 

Para todos aqueles que estao hoje compromissados com 
alternativas progressistas, a necessidade de responder a estas 
perguntas e tanto uma oportunidade quanta urn problema . .E 
uma oportunidade para associar a luta por tais alternativas ao 
nosso objetivo no campo do progresso pratico, tornando mais 
leves os fardos da pobreza, da enfermidade e do trabalho 
escravizante, que pesam na vida humana. Ao mesmo tempo, e 
uma oportunidade para conectar urn programa progressista 
com a causa da criacs:ao permanente do novo. A ditadura da 
falta de alternativas jamais sera derrubada por uma combina
cs:ao de intetesses estreitos e compaixoes impraticaveis. 

Por esta razao, precisamos compreender as condics:oes 
que sustentam e favorecem a difusao, na sociedade e na cul
tura, desta especie de cooperacs:ao aberta a inovacs:ao. As alter
nativas progressistas s6 irao prevalecer se conseguirem mos-
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trar como e posssfvel assegurar cada uma dessas condi~oes 
com rela~ao aos recursos - e dentro das limita~oes - das 
sociedades contemporaneas. 

A ptimeira condi~ao e a anula~ao das desigualdades 
extremas, cristalizadas, sem, no entanto, se comprometer 
com uma rfgida igualdade de circunstancia. Privilegio de 
classe herdado nao e reconciliavel com a democracia, nem 
justificavel pelas conseqiiencias da heran~a. No entanto, e 
menos importante que o indivfduo seja capaz de escapar
ou ver seus filhos escaparem- de sua classe, do que a estru
tura da divisao social e da hierarquia nao predeterminar, com 
rigidez, como as pessoas podem trabalhar juntas. 

A segunda condi~ao e que as pessoas sejam aparelhadas e 
fortalecidas de tal modo que a maneira pela qual recebam seu 
equipamento educacional e economico deixe o mais amplo 
espectro da vida social e economica aberto a reconfigura~ao 
experimental. 0 significado pratico dos direitos humanos 
basicos repousa num aparente paradoxo. Fazemos com que 
as capacidades e os direitos basicos das pessoas estejam 
garantidos contra as oscila~oes do mercado e as reversoes da 
polftica. Fazemos isto, no entanto, na esperan~a de que, assim 
equipadas, as pessoas possam prosperar sempre mais, em 
meio a inova~ao e a mudan~a. Subtrafmos algo das oscila~oes 
de curto prazo da polftica e dos mercados- as regras definin
do os direitos fundamentais - e, neste sentido, limitamos o 
que pode ser mudado. Fazemos isto, no entanto, na esperan
~a de tornar mais amplo o arco para mudan~as valiosas. 

Nao precisamos aceitar a fixa~ao de nenhuma rela~ao de 
inversao entre o fortalecimento do indivfduo, na base dos 
direitos fundamentais, e a plasticidade de seu cenario social. 
Se somos suficientemente ousados e imaginativos, podemos 
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ter, simultaneamente, mais salvaguardas e mais plasticidade. 
As formulas tradicionais do direito privado e da democracia 
podem propiciar rnaior fortalecimento com menos rigidez 
que urn sistema de casta. No entanto, propiciam menos do 
que os caminhos alternativos da democratizac;ao de rnerca
dos e aprofundamento de democracie-s, que os progressistas 
de todo o mundo devetiarn agora procurar. 

A terceira condi~ao e a difusao de urn impulso experi
mentalista na sociedade e na cultura. A fonte principal deste 
impulso deve ser uma forma particular de educac;ao, minis
trada na juventude e disponivel por toda a vida do trabalha
dor. Os tra<;os distintivos desta forma de educac;ao devem ser 
mais analiticos e problematizadores do que informacionais. 
Devem dar preferencia ao aprofundamento seletivo, nao a 
cobertura encidopedica. Encorajar a cooperac;ao, nao o iso
lamento ou o autoritarismo, no ensino e na aprendizagem. E 
proceder dialeticamente - vale dizer, pela explora<;ao de 
visoes e metodos contrastantes, nao pelo recurso a urn dino
ne fechado da doutrina correta. 

A quarta condi<;ao e reduzir a dependencia entre mudan
c;a e calamidade e desenhar instituic;roes e discursos que orga
nizern e facilitem sua propria revisao. Franklin Roosevelt 
teve guerra e colapso economico como seus aliados no proje
to de reforma. Deveria ser possivel mudar sem, primeiro, se 
arruinar. E e neste sentido que precisamos redesenhar nossas 
instituic;oes e nossos discursos. 

Uma alternativa progressista adequada as realidades das 
sociedades contemporaneas deve mostrar como defender 
estas quatro condic;oes, tanto como boas em si mesmas, 
quanta como estimulos a disseminacsao da cooperac;ao que 
acolhe amistosamente a inova<;ao. 
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E melhor entender a questao em sua forma mais geral, 
antes de aplica-la as circunstancias das sociedades contempo
raneas. Agimos e pensamos, habitualmente, dentro de uma 
moldura de arranjos e suposi<;oes incontestes. A distancia 
entre nossos atos ordinarios contexto-preservacionistas e 
nossos excepcionais movimentos contexto-transformadores 
nao e constante. Podemos, assim, configurar nossos discur
sos e institui<;oes de modo a encurtar ou aumentar esta dis
tancia. Temos razoes para encurt:i-la, favorecendo a trans
forma~ao gradativa de nossos contextos como uma conse
qtiencia normal de nossas buscas e atividades cotidianas. 

Nossas razoes sao muitas. Fortalecer a liberdade para 
experimentar - em especial, com formas de coopera<;ao -, 
da qual depende todo progresso pratico. Minar as bases de 
todo esquema de divisao social e hierarquia que se cristalizou 
em arranjos e dogmas protegidos contra o desafio. E reter, no 
amago de nosso engajamento com o mundo social, o poder 
de critica-lo, confronta-lo e transforma-lo. 

0 que esta em questao aqui, em ultima analise, e alga que 
vai alem da procura por crescimento economico socialmente 
inclusivo e par oportunidades maiores e mais igualitarias. E 
nossa habilidade para dar conseqtiencia pnitica a doutrina 
essencial da democracia: fe nos poderes construtivos de 
homens e mulheres comuns-eo compromisso de eleva-los, 
para engrandece-los. 
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crescimento com inclusao 



A experiencia recente dos pafses em desenvolvimento nos 
ensina duas lic;;oes fundamentais. Sua contradic;;ao e apenas 
aparente. A primeira e que pafses crescem, embora muitas 
vezes com dramatico aumento de desigualdades, quando 
desatrelam as for~as do mercado. A segunda e que aqueles 
que rnais cresceram - a China e, em rnenor grau, a India -
SaO OS menOS obedientes a formula COffi que SaO pressiona
dos par governos, financistas e academicos dos pafses ricos. 

Os pafses em desenvolvimento mais bem-sucedidos sao 
os que tern sido mais prodigos em inovac;oes institucionais -
especialmente, inova~oes na defini~ao institucional da pro
pria economia de rnercado. Eles sao tambem os que com 
mais insistenda tern erguido urn escudo para proteger a here
sia nacional ern estrategia de desenvolvimento e organiza<;ao 
institucional. 0 escudo se tern construfdo de inidativas poH
ticas que alargam a margem de manobra dos governos nacio
nais. A formula vitoriosa tern sido: mercados e globalizac;ao, 
sim, mas apenas em nossos proprios termos. 

Mesmo os hereges relativamente bem-sucedidos, todavia, 
vern experimentando fracassos no que mais importa: cresci
mento socialmente indusivo e fortalecimento individual. Na 
China, centenas de milhoes de pessoas vi vern num purgatorio 
de desemprego, inseguran~a e medo. Na India, a maioria da 
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nacrao continua a trabalhar nas sombras de uma economia 
informal, sem direitos, nem esperancra. Na China, a afirmacrao 
da independencia nacional permanece enredada numa dita
dura que ja nao ere na fe revolucionaria, antes acionada para 
desculpar seus atos de opressao. Na India, a politica demo
cratica fracassou em traduzir a promessa da ideia nacional 
na realidade da capacitacrao e da oportunidade para traba
lhadores e trabalhadoras comuns. Em todo o mundo em 
desenvolvimento, urn imenso numero de pessoas, mesmo 
quando livres da £orne, debatem-se num vacuo de lei e opor
tunidades. Elas ja receberam a mensagem: sabem que sao 
semelhantes a Deus. No entanto, nao conseguem ficar de pe. 

Existe urn outro caminho. Ele se constr6i sobre as licroes 
desta experiencia recente, em especial, os exitosos, embora 
truncados, avancros em materia de inovacrao institucional e 
desafio nadonal. A suposicrao em funcionamento e que pai
ses em desenvolvimento nao podem realizar a meta de cresci
mento com inclusao dentro do estreito ambito de formas da 
economia de mercado, da democracia representativa e da 
sociedade civil livre, tal como estabelecidas nos paises ricos 
do Atlantico Norte. E embora tenha de variar conforme as 
condicr6es de cada momento e pais, a direcrao basica sinaliza
da e pertinente a uma ampla extensao da circunstancia atual. 
Quatro eixos de mudancra definem este programa alternati
vo. Juntos, eles sugerem uma direcrao, nao urn projeto. Pois e 
isto o que urn argumento programatico pode oferecer: uma 
direcrao e uma serie de pr6ximos passos. 

0 primeiro eixo e o levantar do escudo em defesa da 
heresia: o conjunto de arranjos e politicas que tornam paises 
aptos a se voltar para os mercados e a globalizacrao em seus 
pr6prios termos - em termos que fazem do crescimento 
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socialmente inclusivo algo ao menos pensavel e factlvel. 
Erguer tal escudo, hoje, e rejeitar decisivamente o equivalen
te funcional contemporaneo do padrao-ouro. 0 objetivo do 
padrao-ouro do seculo XIX, ja se observou, era fazer o nlvel 
da atividade economica depender do nlvel de confian~a 
comercial. 0 que atava as maos dos governos nacionais em 
beneficia daqueles que controlavam a riqueza financeira. 

0 equivalente funcional atual daquele regime extinto e 
imposto a alguns palses submissos em desenvolvimento, mais 
do que adotado com alacridade pelas economias mais ricas. 
Seus componentes sao: aquiescencia com urn baixo nlvel de 
poupan~a domestica e conseqiiente dependencia do capital 
estrangeiro; uma baixa carga tributciria, exceto quando uma 
alta arrecada~ao e necessaria para pagar debitos internos, o 
que e, em si mesmo, urn meio de transferir riqueza de traba
lhadores e produtores para rentistas; e uma liberdade prati
camente irrestrita para o capital ir e vir, na medida em que as 
condi~oes locais podem permitir. 

0 resultado pratico e aumentar a necessidade de os 
governos nacionais cortejarem os mercados internacionais de 
capital. No entanto, esta dependencia, antes de ser denuncia
da pela servidao voluntaria que representa, e abra~ada como 
uma vantagem. Acredita-se que, sem ela, governos poderiam 
se sentir tentados a embarcar no populismo aventureiro e 
irresponsavel, temido pelos guardioes da pseudo-ortodoxia. 
0 escudo que protege a heresia e a alternativa a esta sombra 
de ouro. 

0 primeiro elemento de constru~ao deste escudo e urn 
incremento, mesmo for~oso, do nlvel de poupan~a domesti
ca. 0 reconhecimento de que a poupan~a e mais conseqiien
cia que causa do crescimento economico deve ser superado 
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pelo imperativo estrategico deter maior liberdade para desa
fiar os mercados financeiros. Uma mobiliza~ao for~ada dos 
recursos nacionais pode requerer poupan~a compuls6ria -
especialmente poupan~a previdenciaria compuls6ria -, 
numa escala progressiva fngreme. 

Urn nfvel mais alto de poupan<;a e inutil e mesmo perigo
so se nao for adequadamente canalizado para a prodw;~o. 
Hoje, as ideias dominantes e mesmo a nomenclatura aceita 
tornam impossfvel tratar o modo como os arranjos institu
cionais de uma economia devem estreitar ou afrouxar o vin
culo entre poupan~a e produ~ao, permitindo que muito do 
potencial produtivo da poupan~a seja esbanjado num cassi
no financeiro. A verdade, porem, e que, mesmo nas econo
mias mais ricas, a produ~ao e amplamente financiada pelos 
lucros retidos das empresas. Apenas uma pequena por<;ao da 
vasta poupan~a reunida em bancos e mercados de a~oes tern 
uma rela~ao obliqua e espasm6dica com o financiamento da 
atividade produtiva. 

0 segundo elemento do escudo da heresia tern de ser, 
portanto, urn esfor~o para estreitar essas conexoes, dentro e 
fora dos mercados de capital existentes. Os instrumentos 
para tal estreitamento incluem aqueles que fa~am o que o 
"venture capital" deixa por fazer - por exemplo, fundos 
competitivos e independentemente administrados seriam 
encarregados de canalizar parte da poupan<;a compuls6ria 
em empreendimentos emergentes. 

* "Venture capital": capital que financia, ou participa como acionista, de 
empreendimentos que, pelo caniter inovador, envolvem grande risco e incerteza, 
mas oferecem, caso bem-sucedidos, altos lucros. (N.R. T.) 
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Urn terceiro elemento do escudo da heresia e o realismo 
fiscal- urn governo determinado a viver dentro de suas pos
ses -, mesmo ao prec;o de renundar momentanearnente ao 
gerenciamento contraddico da economia. 0 papel do realis
mo fiscal no escudo da heresia e, contudo, o reverso de sua 
fun<;ao na pseudo-ortodoxia que agora os paises mais ricos 
recornendam aos mais pobres: fortalecer o poder de se desen
volver ao longo de uma trilha divergente. 

A unica maneira de assegurar, no curta prazo, a aha carga 
tributaria que tal realismo fiscal exige - minimizando, ao 
mesmo tempo, seu efeito negativo nos estirnulos a poupan<;a, 
ao trabalho e ao investimento- e confiar de fa to em tributos, 
como o impasto sabre o valor agregado, que sao reconhecida
mente regressivos: incidern desproporcionalmente nos contri
buintes que poupam menos porque ganham menos. 0 sacrif1-
cio da equidade no desenho do sistema tributario pode ser 
mais do que compensado nao apenas pelo gasto social redis
tributive que ele torna possfvel, mas tambem pelo potencial 
de cria<;ao de oportunidades do programa mais amplo que ele 
pode sustentar. Urna vez estabelecida a heresia, o foco da tri
buta<;ao pode comec;ar a se voltar para os alvos adequados: a 
hierarquia dos padroes de moradia (a ser submetida a urn 
imposto marcadarnente progressive sobre o consumo indivi
dual) e a acumula<;ao de poder economico (a ser tributada 
com uma carga pesada na riqueza, especialmente quando 
transmitida por heran~a e doa~oes familiares). 

Urn quarto elemento no escudo da heresia e urn oportu
nismo tatico sem remorsos, no tratamento da movimenta<;ao 
financeira. 0 economizar cuidadoso das reservas nacionais e 
a imposi<;ao de severas restri<;oes temporarias aos movimen
tos de capital podem ser seguidos por uma completa conver-
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tibilidade da moeda local e por uma liberdade irrestrita para 
o capital se mover ao sabor das circunstancias. 

Erguer dessa forma urn escudo de prote~ao a heresia 
nacional e estabelecer uma economia de guerra sem uma 
guerra: a mobiliza~ao for~ada de recursos permitindo que 
suplicantes se convertam em rebeldes. 0 levantar do escudo 
ajuda a criar o espa~o no qual urn pais em desenvolvimento 
pode equipar melhor o individuo, democratizar o mercado e 
aprofundar a democracia. 

0 segundo eixo de uma alternativa progressista e equipar 
o individuo. 0 prop6sito norteador da politica social nao 
deveria ser ode atingir maior igualdade- somente a reorga
niza~ao da economia e da politica pode oferecer maiores 
contribui~oes nesta dire~ao -,mas ode fortalecer as capaci
dades do individuo. A educa~ao tern de estar, portanto, no 
cerne da politica social. Sua organiza~ao pode servir de 
modelo parcial a outros servi~os publicos. 

A responsabilidade principal da educa~ao na democra
cia, nos mais pobres ou nos mais ricos paises, e equipar o 
individuo para agir e pensar no agora, na situa~ao existente, 
ao tempo em que deve prove-lode meios para ir alem desta 
situa~ao. Desafiar e revisar o contexto, mesmo que minima e 
gradativamente, e nao s6 a condi~ao para a realiza~ao plena 
de nossos ideais e interess~s - e tambem uma expressao 
indispensavel de nossa humanidade, enquanto seres cujos 
poderes de experiencia e iniciativa nunca sao esgotados pelos 
mundos social e cultural em que nascemos. A escola tern de 
ser a voz do futuro. Tern de resgatar a crian~a de sua familia, 
de sua classe, de sua cultura e de seu periodo hist6rico. Em 
conseqiiencia, nao pode ser o instrumento passivo da comu
nidade local, nem da burocracia governamental. 
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Como base de recursos, a escola deve compensar, antes 
que reforc;ar, as desigualdades - e nao deveria depender 
nunca das financ;as locais. Deve haver padroes minimos de 
investimento por crianc;a e desempenho, em cada escola. 
Autoridades locais e nacionais devem intervir corretivamen
te quando tais padroes nao sejam cumpridos. Em seu conteu
do, a educac;ao deve focalizar urn nucleo de capacidades 
gerais e preparar a mente para se engajar numa cultura expe
rimentalista. Em sua atitude diante do sistema de dasse, ela 
deve estar pronta mais para aguc;ar do que para suprimir a 
contradic;ao entre classe e meritocracia. 

Nas sociedades em que a transmissao de privih~gios her
dados atraves da familia permanece uma forc;a poderosa, 
nenhum arranjo sera capaz de despertar mais excitamento e 
ambic;ao do que aquele que da, generosamente, apoio e opor
tunidade especial aos estudantes mais talentosos e empenha
dos, especialmente quando eles lutam contra desvantagens. 
Nada pode ser melhor calculado para minar desigualdades 
sociais, tanto a curto quanto a longo prazo, do que a forma
c;ao de uma contra-elite republicana equipada para derrotar 
e desalojar uma elite de herdeiros. Esta contra-elite pode ser 
tao egocentrica quanta suas predecessoras. Pode sera benefi
ciaria de desigualdades que ja nao parecem se-lo tanto 
porque se mostram uteis. No entanto, sua ascensao sinaliza
ra urn novo conjunto de conflitos, que pode ajudar o avanc;o 
de urn programa como o esboc;ado aqui. 

0 escudo da heresia tera sido levantado em vao e o for
talecimento individual restara sem oportunidade adequada 
para usar suas energias produtivamente, se o pais falhar em 
organizar o crescimento economico socialmente inclusivo. 
Nas condic;oes do mundo contemporaneo, tal organizac;ao 
requer que sejam refeitas as formas da economia de mercado. 
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Fomos habituados por duzentos anos de disputa ideol6-
gica a pensar que a escolha diante de n6s e mercado ou co
mando, ou urn pouco de cada. Este modo de pensar oculta 
urn dos maiores problemas das sociedades contemporaneas, 
cuja solw;ao se torna agora decisiva para o futuro dos pa1ses 
em desenvolvimento. Nao basta regulamentar o mercado ou 
compensar as desigualdades que ele gera, recorrendo a tribu
ta<;ao redistributiva. E necessaria reinventar o mercado. Re
definir OS arranjos institucionais que fazem dele 0 que ele e. 

Para isso, ha duas tarefas principais. A primeira tarefa e 
estabelecer a base para uma serie de avan<;os progressives, 
desestabilizadores, tanto do lado da oferta quanto do lado da 
demanda do crescimento economico. Cada avan<;o estende 
OS limites do que a economia, em seu estado presente, e capaz 
de produzir e oferecer. Cada avan<;o gera, portanto, uma 
pequena crise, que s6 pode ser resolvida por outros avan<;os 
nos campos da oferta ou da demanda. Logo, cada avan<;o 
acrescenta algo ao projeto de fazer mais, incluindo mais. 

0 resultado e despertar uma febre de atividade produti
va, nao pela supressao do mercado, mas pelo aumento das 
oportunidades de participar dele. Nao podemos aumentar 
estas oportunidades de participar da atividade do mercado 
sem reorganizar, simultaneamente, a forma institucional 
familiar da economia de mercado. 

A segunda tarefa· e impor, as cria<;oes de tal atividade pro
dutiva febril, urn rigoroso mecanismo de sele<;ao competiti
va. As duas tarefas, embora conceitualmente distintas, po
dem e devem ser executadas simultaneamente. 

As interven<;oes progressistas que se fazem necessarias, 
no campo da oferta, podem ser mais prontamente entendidas 
por urn exemplo hist6rico. Os Estados Unidos do seculo 
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XIX, formados na forja terrivel da escravidao africana, cria
ram, no entanto, mercados agricolas e financeiros mais des
centralizados e inclusivos do que quaisquer outros ate entao 
existentes. A disputa por terrae lavoura desembocou na cria
~ao de urn sistema agrario de eficiencia inedita, baseado na 
parceria estrategica entre governo e familia agricultora, tanto 
quanto na competi~ao cooperativa entre estas. A !uta pelos 
bancos nacionais resultou em seu desmantelamento - e na 
cria~ao do mais eficaz e descentralizado esquema de credito 
ao produtor e ao consumidor, que o mundo ja tinha visto. 

Este exemplo particular ja nao e aplicavel aos problemas 
de hoje, mas o princfpio que expressa nada perdeu de sua 
for~a. Democratizar o mercado por caminhos como aqueles e 
agora parte do que precisa ser feito, em escala maior, em cada 
setor de cada economia nacional, no mundo inteiro. E o que e 
util em todo lugar, e urgente nos pafses em desenvolvimento. 

A interven~ao progressista no campo da oferta deveria, 
portanto, tomar a forma de inova~oes institucionais que 
estendessem radicalmente o acesso a credito, tecnologia e 
expertise e ajudassem a identificar, desenvolver e propagar os 
experimentos produtivos e as inova~oes tecnol6gicas locais 
de exito comprovado. Uma suposi~ao pesaria contra a ideia 
de uma ascensao uniforme evolucionaria unilinear, que faria, 
dos pafses em desenvolvimento, plataformas para a tradicio
nal e rigida industria de produ~ao em massa, ora em declfnio 
nas economias mais ricas. 

E urn preconceito sem suporte factual supor que as prati
cas da coopera~ao aberta a inova~ao e da competi~ao coope
rativa sejam uma prerrogativa da produ~ao altamente tecnolo
gizada e intensiva em conhecimento dos pafses mais ricos. 0 
objetivo e disseminar essas praticas de forma aleat6ria e antes 
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do tempo; ajuda-las a se estabelecer mesmo em setores da eco
nomia que podemos julgar rudimentares por sua propria natu
reza; e favorecer sua difusao na economia nacional, sem con
tar com urn plano central imposto de cima pelo Estado. 

Nem o modelo regulat6rio norte-americana, a distancia, 
nem o modelo asiatico de formula<rao de polfticas de indus
tria e comercio por uma burocracia central se mostram ade
quados a tarefa. A execu<rao desta requer, entre a a<rao publi
ca e a iniciativa privada, uma forma de coordena<rao mais 
pluralista que unitaria, mais participativa que autoritaria, 
mais experimentalista que dogmatica. 0 apoio publico ao 
empreendimento privado pode ser justificado apenas por 
uma expansao de oportunidades: mais oportunidades para 
mais agentes economicos em mais variados termos. 0 que 
podem parecer subsidios governamentais a interesses priva
dos, quando encarados estaticamente, podem ser converti
dos, numa visao dinamica, para servir de movimentos num 
esfor<ro para ampliar o mercado, pelo refazimento dos arran
jos institucionais que o definem. 

Urn conjunto de fundos e centros de suporte tecnico, 
intermediando entre governo e empresas privadas, pode 
desempenhar urn papel de relevo neste trabalho. E, dos dife
rentes tipos de rela<rao que tais fundos e centros venham a 
entreter com sua clientela empresarial, podem se desenvolver 
gradualmente regimes alternativos de propriedade privada e 
social - modos multiplos de organizar a coexistencia de 
investimentos nos mesmos recursos produtivos. Tais regimes 
multiplos de propriedade privada e pessoal come<rariam 
entao a coexistir experimentalmente em uma mesma econo
mia nacional. A forma oitocentista classica da propriedade 
privada, permitindo ao proprietario fazer o que bern enten-
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der, por sua conta e risco, com os recursos de que dispoe, 
poderia ser urn desses regimes. Mas nao o unico. Por que 
limitar os poderes produtivos da sociedade a uma s6 versao 
da economia de mercado? 

A reconfigurac;ao do campo da oferta deve ter, como sua 
contraparte, uma indina~ao, do lado da demanda, no senti
do de maiores ganhos para o trabalho. Nenhum dogma do 
pensamento econ6mico atual e mais cristalizado e revelador 
do que a visao de que os ganhos do trabalho nao podem subir 
acima do crescimento da produtividade - e que qualquer 
tentativa de faze-los crescer mais n1pido sera supostamente 
desfeita pela infla~ao. Contudo, a falsidade dessa visao - tao 
similar a ideia de Marx de uma convergencia de todas as eco
nomias capitalistas para urn mesmo padrao de "mais-valia"
e demonstrada pelas dramaticas diferen'SaS da participac;ao 
do trabalho na renda nacional, em paises com recursos natu
rais e nfveis de desenvolvimento econ6mico comparaveis. 

A curva ascendente em ganhos reais para o trabalho e 
base indispensavel para a amplia'Sao de urn mercado consu
midor de massa. Ela torna possivel uma estrategia de cresci
mento economico que considera exportac;oes e globalizac;ao 
como expressoes do mesmo vigor, que deve tambem se mani
festar no crescimento do mercado interno. Os metodos para 
atingir a curva ascendente devem ser tao variados quanto as 
circunstancias dos pafses em desenvolvimento. No topo da 
hierarquia salarial, por exemplo, uma tecnica pode ser a 
generalizac;ao gradual do prindpio da participac;ao do traba
lhador nos lucros da empresa. Na base desta hierarquia, e fre
qtientemente melhor dar incentivos ou mesmo subsidios diretos 
para emprego e treinamento da mao-de-obra menos prepara
da e mais baixamente remunerada. No nivel medio da hierar-
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quia salarial, a base mais promissora de avan~o pode estar 
num regime legal de trabalho que, sindicalizando automati
camente todos os trabalhadores, erie uma tendencia para a 
inclusao de categorias mais amplas de trabalhadores em 
negocia~oes de sahirios e direitos. 

0 despertar da atividade produtiva atraves da amplia~ao 
de oportunidades, nos campos da oferta e da demanda eco
nomicas, deve ser acompanhado, a cada lance, pela radicali
za~ao da competi~ao. Em cada setor estabelecido do grande 
neg6cio, tratos de namorados entre governo e interesses pri
vados devem ser desfeitos- eo "capitalismo", imposto aos 
"capitalistas". A combina~ao de fecundidade na atividade 
economica com urn implacavel mecanismo de sele~ao com
petitiva e a receita para 0 progresso nipido e persistente. 

Reformas como as descritas acima, nas primeiras tres 
linhas-guia de uma alternativa progressista para os pafses em 
desenvolvimento, jamais serao a dadiva de uma elite ilumina
da a cidadaos passivos. Elas podem avan~ar somente em 
clima de elevada, mas organizada, mobiliza~ao popular. 
Dependem da facilidade para praticas repetidas de reforma 
estrutural - reforma de praticas e institui~oes que modelam 
rotinas de superffcie da vida social. Exigem que o crescimen
to do indivfduo nao tenha, como seu reverso, a rigidez de 
praticas e arranjos estabelecidos. Demandam muito mais 
espa~o para o desvio eo experimento do que hoje existe em 
qualquer lugar. Seu efeito total e fazer com que a transforma
~ao reduza sua dependencia da crise. Ela torna a mudan~a 
"end6gena" a vida economica e social- redefinindo, como 
projeto, o que a teoria social classica europeia supunha ser 
urn fato estabelecido. Ela faz da polftica democratica um3 
maquina para a permanente inven~ao do futuro. 
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Assim, o quarto eixo de uma alternativa e o estabeleci
mento das institui~oes de uma democrada de alta-energia. 

Urn conjunto de arranjos institucionais deve ajudar a 
garantir urn continuo alto nivel de engajamento popular 
organizado na politica. Uma politica fria, desmobilizada, 
nao pode servir de meio para reorganizar a sociedade. Uma 
politica quente, mobilizada, e cornpatfvel com a democracia 
somente quando institui~oes canalizam suas energias. E uma 
meta que pode ser alcan<;ada como efeito cumulativo e com
binado de rnuitos dispositivos. Urn exemplo e o acesso 
ampliado e gratuito que partidos politicos e movimentos de 
massa organizados poderiarn alcan~ar atraves da comunica
<;ao de massas. Outro exemplo e o financiamento exclusiva
mente publico - e o banimento de qualquer uso de recursos 
privados - em campanhas eleitorais. 

Urn segundo conjunto de institui<;oes deve ser desenhado 
para apressar o passo da politica. Por exemplo: a elei<;ao 
direta de urn presidente poderoso pode ajudar a minar e 
sobrepujar acordos tramados entre elites polfticas e eronomi
cas. No entanto, o regime presidendal deve entao ser purga
do da predisposic;ao para o impasse, pela qual Madison, na 
constituic;ao norte-americana, maquinou urn modo de retar
dar e conter os usos transforrnadores da politica: uma 
relac;ao direta (estreita) entre o alcance reconstrutivo de urn 
projeto politico e a severidade dos obstaculos constitudonais 
que sua realiza~ao tern de superar. Inova~oes simples podern 
inverter esta l6gica: por exemplo, concedendo tanto ao Exe
cutivo quanto ao Legislativo o poder de antedpar elei~oes 
para romper urn impasse programatico. Ambos, Executivo e 
Legislativo, teriam de encarar o teste eleitoral. Resultado 
similar pode ser alcan<;;ado por urn regime parlarnentarista 
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puro, desde que elementos de democracia direta- incluindo 
plebiscitos programaticos abrangentes e envolvimento direto 
da massa da popula~ao na formula~ao e implanta~ao de polf
ticas - impe~am a degenera~ao do regime parlamentarista 
num elenco de acordos de bastidor, feitos a sombra da dita
dura de urn primeiro-ministro. 

Urn terceiro conjunto de arranjos formador da agenda 
institucional de uma democracia de alta-energia expandiria 
vastamente as oportunidades para se tentar, em partes espe
cfficas do pafs ou setores da economia, modos diferentes de 
fazer as coisas. A medida que percorremos uma certa trilha 
da polftica nacional, devemos estar preparados para preca
ver-nos contra a perda de nossas apostas. 0 caminho para 
essa precau~ao e radicalizar o princfpio expresso, mas nao 
desenvolvido, no federalismo tradicional. Governos, redes de 
neg6cios ou organiza~6es sociais locais deveriam ter permis
sao para fazer escolhas fora do campo das solu~6es domi
nantes, desde que, ao faze-las, nao estabele~am forma algu
ma de opressao ou dependencia, da qual seus membros nao 
possam escapar prontamente. 

Urn quarto componente da organiza~ao institucional da 
democracia de alta -energia deveria ser dotar e fortalecer o 
indivfduo. Ele precisa contar com urn pacote basico de direi
tos e beneffcios inteiramente independentes do emprego par
ticular que possui. Tao logo as condi~6es economicas permi
tam, urn princfpio de heran~a social deve come~ar a ser intro
duzido. Sob tal prindpio, o indivfduo poderia, em momentos 
decisivos de sua vida - entrar na universidade, comprar 
uma casa, abrir urn neg6cio -, fazer retiradas de uma conta 
de dota~ao social de recursos basicos. A heran~a social para 
todos substituiria gradualmente a heran~a familiar para pou-
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cos. Alem disso, urn setor especial do governo deveria ser 
desenhado e equipado para intervir em pniticas ou organiza
<;6es que corporificam formas de marginaliza<;ao ou exclu
sao, das quais 0 individuo e impotente para escapar pelos 
meios geralmente disponiveis de a<;ao poHtica e economica. 

Uma quinta parte da constitui<;ao da democracia de alta
energia esta na tentativa de combinar tra<;os de democracia 
representativa e direta, mesmo nos maiores e mais populosos 
estados. Os meios para alcan<;a-la sao praticamente os mes
mos que contribuiriam para a realiza<;ao das primeiras duas 
partes acima descritas- a eleva<;ao do nivel de engajamento 
popular organizado na poHtica e o movimento para nipida 
ruptura de impasses atraves da convoca<;ao do eleitorado 
geral. Estes meios incluem o uso de plebiscitos programaticos 
abrangentes, acordados entre os ramos politicos do governo, 
e o envolvimento de comunidades particulares, organizadas 
fora da estrutura tanto do governo quanto dos neg6cios, na 
formula<;ao e implanta<;ao de pollticas economicas e sociais 
locais. A meta nao e apenas dissolver a estrutura sem desor
ganizar a poHtica, mas tambem conferir, a pnitica comum da 
vida cotidiana, a experiencia de uma atua<;ao efetiva. 

Todo este programa, assinalando uma dire<;ao de mudan
<;a cumulativa em praticas e institui<;oes, situa a demanda por 
justi<;a social e fortalecimento individual do !ado da energia 
construtiva e da perpetua inova<;ao. Seu prop6sito e nao ape
nas tornar menos cruel urn mundo sem cora<;ao. Mas tam
bern servir como expressao pnitica da fe em nossa habilidade 
para reconciliar a procura por sucesso mundano com as pro
messas da democracia. Tal formula se aplica, igualmente, as 
circunstancias e as perspectivas das democracias ricas do 
Atlantica Norte. 
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A social-democracia- a mais amplamente admirada forma 
de organiza<s:ao das sociedades avan<s:adaG - esta ha tempos 
se retraindo em seu solo europeu de origem. Por que a 
Europa tern representado, aos olhos do mundo, a promessa 
de uma economia de mercado e de globaliza<s:ao mais inclusi
va e igualitaria do que a forma associada aos arranjos e ao 
poder norte-americanos, 0 futuro desse retraimento e prenhe 
de significado para todos. 

Os compromissos tradicionais do que certa vez se descre
veu como o "modelo renano"- resguardar os trabalhado
res contra quedas na atividade economica; proteger peque
nos neg6cios, especialmente os familiares, contra os grandes; 
defender os componentes internos das empresas contra o 
curta prazo do mercado de a<s:6es - foram todos, pouco a 
pouco, abandonados. Sacrificados em fun<s:ao da prote<;ao do 
que e acertadamente considerado mais valioso- a habilida
de para negociar "contratos sociais" que distribuam mais 
eqtiitativamente os encargos, permitindo a obten<s:ao de ga
nhos comuns e a preserva<s:ao de generosas dota<s:6es sociais, 
possfveis gra<s:as a altas cargas tributarias. A preserva<s:ao des
sas dota<s:6es se mostrou a ultima linha de defesa da social
democracia. Tudo o mais esta em processo de capitula<s:ao
lenta, mas inexoravel-, em nome dos impiedosos imperativos 
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do realismo fiscal, da flexibilidade economica e da competi
~ao global. 

Deveriam os progressistas dos pafses ricos se apegar a 
este modelo hist6rico agora eviscerado, aguardando a pri
meira chance para restaurar algo de seu conteudo tradicio
nal? Ou propor uma mudan~a de rumo mais fundamental? 
As respostas a estas quest6es resultam da compreensao do 
fracasso dos compromissos hist6ricos que modelaram a 
social-democracia, no tratamento, hoje, dos maiores proble
mas das sociedades europeias. 

A social-democracia nasceu de urn toque de recolher. Em 
seu perfodo formativo, ela bateu em retirada diante da possi
bilidade de reorganizar a produ~ao e a polftica. Em troca 
deste recuo, estabeleceu uma posi~ao forte no campo da re
distribui~ao compensat6ria da renda. Polftica e economia -
acreditavam os fundadores modernos da social-democracia 
- nao poderiam ser reorganizadas naquelas circunstancias. 
Poderiam, no entanto, ser humanizadas. Muito dessa huma
niza~ao consistiu em urn esfor~o bem-sucedido de equipar as 
pessoas com meios para se defender das conseqtiencias da 
inseguran~a economica. Hoje, porem, polfticas de redistri
bui~ao compensat6ria retrospectiva nao podem dar conta 
adequadamente dos maiores problemas da Europa, ou mes
mo de qualquer das sociedades avan~adas. A social-demo
cracia precisa reentrar nos terrenos dos quais recuou: a orga
niza~ao da produ~ao e da polftica. 

A verdade desta proposi~ao pode nao ser aparente de 
imediato. Pois existem ao menos dois conjuntos de avan~os 
- cruciais para o futuro da social-democracia- passfveis de 
ser alcan~ados dentro dos limites do compromisso social
democnitico hist6rico. Vistos mais de perto, contudo, ester 

94 



0 QUE A ESQUERDA DEVE PROPOR 

avan<;:os se revelam meras preliminares, pontes para urn 
mundo de preocupa<;oes e inquieta<;oes que se encontra alem 
dos limites da social-democracia tradicional. 

0 primeiro desses avan<;os diz respeito a provisao de ser
vic;;os sociais. Os cidadaos de toda social-democracia pagam 
caro pela alta tributa<;:ao dos servic;;os publicos. Estao certos 
em exigir que estes servic;;os melhorem. 0 modelo de servic;;os 
padronizados em educa<;ao, saude ou assistencia social que 
uma burocracia especializada oferece e a contraparte admi
nistrativa de uma forma obsoleta de produc;;ao industrial: a 
produ<;ao padronizada de bens e servic;;os, por meio de ma
quinas e processos produtivos rfgidos, na base de uma orga
niza<;ao do trabalho totalmente hierarquizada e de uma in
flexfvel especializa<;ao fundonal. 

0 Estado deveria providenciar apenas servi<;os muito 
complexos, caros ou, simplesmente, novos demais para 
serem supridos por fornecedores privados. Estes fornecedo
res privados, porem, nao deveriam ser exatamente empresa
rios. Poderiam se constituir de quaisquer organiza<;oes ou 
equipes que se formassem para fazer o trabalho. Mas nao 
basta esperar que tal resposta ativa e empreendedora aflore 
na sociedade civil - e necessaria provoca-la, alimenta-la, 
organiza -la. 

0 governo deveria ter urn duplo papel na provisao de ser
vic;;os publicos. Urn deles seria o de monitorar e extrair o 
maximo de provisao da economia privada e da sociedade 
civil. A regulamenta<;ao a distancia nao basta. 0 governo 
precisa, com frequencia, estar intimamente empenhado na 
atra<;ao e mesmo na formata<;ao de tais projetos. Diversidade 
competitiva no fornecimento de servi<;os deveria ser tanto o 
objetivo quanto 0 metodo. 0 neg6cio lucrativo, todavia, nao 
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e 0 unico nem 0 mais adequado agente. 0 outro papel do 
governo, na provisao de servi~os publicos, deveria ser o de 
vanguarda, desenvolvendo experimentalmente novas servi
~os ou novas meios de fornecer os antigos. 0 prindpio-guia 
nao esta na imposi~ao burocratica, ou no consumidor fazen
do escolhas num mercado. Mas na diversifica~ao experimen
tal baseada num amplo conjunto de associa~oes entre inicia
tivas governamentais e nao-governamentais. 

0 segundo avan~o que parece compat1vel com os limites 
hist6ricos da social-democracia tern aver com a condu~ao da 
polltica economica. Em todas as sociedades avan~adas, aque
les que veem o gerenciamento contradclico da economia 
como o principal clever do Estado, foram punidos. A polltica 
monetaria rendeu-se aos bancos centrais, ceticos acerca das 
vantagens de "manejar" a oferta monetaria, enquanto a poll
tica fiscal e conduzida por pollticos que aprenderam que 0 

custo do deficit financeiro pode ser mais duradouro que seus 
beneflcios. 

0 chamado ao realismo fiscal sera usado, no entanto, sim
plesmente para ganhar e manter a confian~a financeira, identi
ficando os caprichos dos mercados de capital com os preceitos 
da sabedoria economica? Ou os governos usarao a prudencia 
fiscal para se libertar de tais caprichos? Realismo fiscal nao e 
urn programa, nem mesmo para a polltica macroeconomica. 
E, meramente, uma preocupa~ao. Sua justificativa e alargar 
uma liberdade de manobra que deve, entao, ser usada. Nao 
nos ensina como usar esta dispendiosa liberdade. 

Urn governo que tenha dispensado o uso contradclico 
das pollticas monetaria e fiscal, determinado a evitar dinhei
ro artificioso e a viver dentro de suas posses, tern, no entan
to, uma missao economica de enorme significado: assegurar 
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que se aproveite melhor o potencial produtivo da poupan~a 
privada. 0 capital de risco- o financiamento de neg6cios 
emergentes - permanece uma industria menor. Falhou a tal 
ponto em satisfazer as expectativas, que se converteu na 
expressao consumada do papel das finan~as na produ~ao. 

Nos pafses ricos e em desenvolvimento, e vital reconhecer 
que a extensao em que a poupan~a acumulada da sociedade 
serve a produ~ao- especialmente, a nova produ~ao
depende do modo como a economia esta organizada. 0 
papel do especulador capitalista - identificar oportunida
des, recrutar pessoas, nutrir organiza~oes e, finalmente, 
financia-las em troca de participa~ao na propriedade e nos 
resultados - pode acontecer em escala muito mais vasta. Se 
o mercado, tal como se acha organizado agora, nao promo
ve isto, entao o Estado tern de ajudar a estabelecer os fundos 
e centros que frao mimetizar o mercado, reproduzindo seus 
tra~os de independencia, competi~ao e responsabilidade. Se 
os governos nacionais se robustecerem com a prudencia fis
cal, que a usem, entao, para ajudar a estreitar os la~os entre 
poupan~a e produ~ao e a incentivar ambi~oes e empreendi
mentos. 

Com tais avan~os na organiza~ao dos servi~os publicos e 
das finan~as, contudo, a social-democracia esbarraria numa 
fronteira de problemas que se projetam alem dos limites dos 
compromissos hist6ricos que a formaram. Os pafses euro
peus enfrentam agora tres problemas, que s6 podem ser 
encarados por iniciativas que exigem a reorganiza~ao mesma 
da produ~ao e da polftica, coisa que a social-democracia 
abandonou no processo de se tornar 0 que hoje ela e. 

0 primeiro problema esta na estreiteza da base social e 
educacional de acesso aos setores mais avan~ados da econo-
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mia: setores que sao agora o espa~o privilegiado da coopera
~ao aberta a inova~ao- e se tornaram responsaveis por uma 
parcela crescente da cria~ao de novas riquezas. Em todas as 
economias avan~adas, as vanguardas produtivas permane
cem relativamente pequenas e fracamente vinculadas ao res
tante da economia. A vasta maioria das pessoas que se eleva
ram acima da pobreza acha-se excluida dessas vanguardas
e das institui~6es educacionais que preparam seus quadros. 
Em todas as economias avan~adas, as vanguardas mantem 
urn quase monop6lio sobre as novas praticas de coopera~ao
inova~ao, que de outra maneira florescem em setores de elite 
bern distanciados do sistema produtivo, como escolas e uni
versidades experimentais, igrejas missionarias, comandos 
militares e orquestras sinfonicas. 

Urn subproduto da relativa pequenez e isolamento dos 
setores avan~ados da produ~ao, responsaveis por boa parte 
da inova~ao tecnica e economica e por uma faixa florescente 
da cria~ao de novas riquezas, e o pesado fardo que imp6em 
as finan~as publicas. Desigualdades enraizadas nas divis6es 
estruturais de uma economia organizada hierarquicamente 
precisam ser atenuadas retrospectivamente por transferencia 
redistributiva, financiada por uma alta carga tributaria. 
Equidade e eficiencia se transformam em adversarios - e o 
Estado, em Sisifo. 

Necessitamos de uma amplia~ao radical do acesso social 
e educacional as vanguardas e, sobretudo, aos modos de pen
sar e trabalhar que as fazem ser o que sao. Deve-se combinar 
esta amplia~ao com uma grande expansao da area da vida 
social e economica nas quais as praticas avan~adas do expe
rimentalismo educacional e produtivo tern Iugar. Nao so
mente a passagem para os setores avan~ados deve ser aberta 
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mais generosamente, como os metodos de trabalho e inven
~ao, que af florescem, precisam ser transplantados para mui
tos outros espa~os da economia e da sociedade. 

As social-democracias ricas da Europa nao cumprirao 
estas metas apenas por meio da regulamenta~ao governa
mental das empresas e da realoca~ao de recursos. Nem a 
atingirao se ficarem esperando que o mercado, tal como esta 
organizado agora, as produza. 0 modelo norte-americana de 
regulamenta~ao a distancia dos neg6cios pelo governo nao 0 

fara, tampouco o metoda do nordeste da Asia, com uma 
burocracia formulando de cima para baixo a politica indus
trial e cornercial. As social-democracias precisam desenvol
ver urn modelo de coordena~ao descentralizada entre gover
no e empresa privada. 0 prop6sito deste modelo deveria ser 
sernelhante ao das a~6es governamentais que, nos Estados 
Unidos do seculo XIX, ajudaram a criar urn sistema agrfcola 
extraordinariamente bem-sucedido: nao pela supera~ao, mas 
pela cria~ao de urn mercado, atraves da amplia~ao do acesso 
a oportunidades e recursos produtivos. 

Dais conjuntos de iniciativas sao cruciais: urn, economi
co; outro, educacional. A iniciativa economica e a generaliza
<;ao do trabalho do capital privado de risco para alem dos 
tradicionais confins dos investidores em empreendimentos 
emergentes. Urn con junto de fundos e centros de apoio, inter
mediando entre governo e empresas privadas, deveria facilitar 
o acesso a credito, tecnologia, expertise e mercados. Quando 
os agentes existentes falham em fazer o trabalho, os centros e 
fundos deveriam se encarregar de executa-lo. Boa parte de seu 
trabalho consistiria em identificar e disseminar praticas locais 
exitosas e em acelerar a inova~ao. Mas nao podem desempe
nhar esta missao, a menos que, apartados da pressao polftica 
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e sujeitos a pressao competitiva, sejam capazes de reproduzir 
e mesmo radicalizar os principios de urn mercado. 

As associa~oes entre esses fundos ou centros de apoio e 
sua clientela empresarial nao precisam seguir urn modelo 
unico; podem ir da intima partilha de participa~oes e de tare
fas a uma rela~ao relativamente distante de financiamento e 
assistencia tecnica, em troca de equidade. Aqui, como nas 
propostas anteriores para os paises em desenvolvimento, os 
diferentes tipos de relacionamento entre empresas emergen
tes e as organiza~oes que as assistem podem conter o em
briao de regimes alternativos de propriedade privada e social 
- que come~ariam a coexistir experimentalmente no inte
rior de uma mesma economia. 

A esquerda nao deveria procurar suprimir o mercado, 
meramente regulamenta-lo ou atenuar suas desigualdades 
pela redistribui~ao compensat6ria retrospectiva. Ela deveria 
ser aquela que propoe reinventar e democratizar o mercado, 
estendendo o ambito de suas formas legais e institucionais. 
Aquela que deveria transformar a liberdade de combinar 
fatores de produ~ao em uma ampla liberdade de experimen
tar com arranjos que definem o cenario institucional de pro
du~ao e troca. 

A iniciativa educacional, complementando estas inova
~oes economicas, incluiria a provisao de uma educa~ao vita
licia, centrada no dominio de capacidades praticas e concei
tuais abrangentes. Tal dominio capacitaria o individuo a se 
mover de emprego a emprego - e a participar de uma forma 
de produ~ao que gradualmente se converte em pratica de 
aprendizado coletivo e inova~ao permanente. A escola preci
sa nao apenas equipar a crian~a com as ferramentas da a~ao 
efetiva. Precisa tambem dotar o estudante de habitos e habi-
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lidades de experimenta~ao perpetua, progressiva. Em cada 
dominio do pensamento e da prchica, por mais modesto que 
seja, ela deve ensinar as pessoas a investigar e a dar os passos 
seguintes. 

As pessoas devem estar preparadas para voltar a escola 
periodicamente, a expensas do governo e de seus empregado
res; nenhuma parte de sua dota~ao social basica e mais 
importante do que o direito a educa~ao continua. E aqui, 
como nos paises em desenvolvimento, o financiamento e a 
coloca~ao de pessoal, nas escolas, nao podem ser influencia
dos pela desigualdade dos recursos de que disp6em localida
des diferentes. 

Pode-se dar forma mais geral a esta ultima preocupa~ao. 
A Uniao Europeia esta se desenvolvendo agora segundo o 
princfpio de que a regulamenta~ao economica deve ser cen
tralizada - e a politic.a social e educacional permanecer 
local. 0 que deveria prevalecer e exatamente 0 inverso deste 
regime. Deveria haver escopo e espa~o em expansao para a 
experimenta~ao economica. Por contraste, uma responsabili
dade central da Uniao deveria ser garantir a dota~ao - espe
cialmente, a dota~ao educacional- de todos os cidadaos. 

0 segundo problema que ultrapassa os limites dos com
promissos hist6ricos que formaram a social-democracia e 0 

enfraquecimento da base de coesao social. A pratica de paga
mentos de transferencia compensat6ria - a substancia do 
seguro social- e uma conquista de significado inquestiona
vel. Salvou centenas de milh6es de pessoas da pobreza, da 
indignidade e do medo. No entanto, nao serve de argamassa 
social. Em todas as social-democracias contemporaneas, as 
pessoas pertencem a mundos sociais que estao se movendo 
rapidamente a parte uns dos outros. 0 significado residual 
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da solidariedade social se reduz a cheques enviados pelo cor
reio: recursos fluem, atraves das maos do Estado, de pessoas 
que estao ganhando dinheiro nas vanguardas produtivas, por 
exemplo, para pessoas que estao necessitando de dinheiro, 
para gasta-lo na economia solidaria. Os habitantes destes 
diferentes reinos podem se conhecer menos - e, portanto, se 
preocupar menos uns com os outros - do que membros de 
muitas sodedades hierarquicas tradicionais. 

Cheques enviados pelo correio nao sao suficientes. E 
necessaria estabelecer o principia de que cada adulto sao tera 
uma posic;ao tanto no sistema produtivo quanto na econo
mia solidaria: parte de uma vida ou de urn ano de trabalho 
deveria ser dedicada a provisao de cuidados para 0 jovem, 0 

velho, o enfermo, o pobre e o desesperado. E urn esforc;o que 
s6 pode ser eficaz se as pessoas receberem treinamento ade
quado para o que terao de fazer e se a sociedade civil estiver 
organizada- ou o governo ajuda-la a se organizar- para 
dar a tal esfon;o maior eficiencia. A solidariedade social tera 
entao urn alicerce na unica forc;a capaz de garanti-la: o exer
dcio direto da responsabilidade das pessoas umas para com 
as outras. 

Urn terceiro problema que nao pode ser equacionado 
dentro das fronteiras da social-dernocracia tradicional e a 
necessidade de dar as pessoas a chance de viver urna vida 
rnaior, transfigurada pela ambic;ao, a surpresa e a luta. 
Nenhuma ansiedade e mais central a democracia - e, par
tanto, a social-democrada - do que 0 medo de que 0 pro
gresso em diret;ao a maior prosperidade e igualdade venha 
desacompanhado de urn avan($0 nas capacita($6es e na auto
afirrna<;ao da humanidade comum. As razoes para querer 
mais sao tao praticas quanto espirituais: fazer melhor uso 
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das energias adormecidas e estabelecer, na mente de homens 
e mulheres comuns, a ideia e a experiencia de seu proprio 
poder. 

Na Europa, terra natal da social-democracia, este proble
ma vern carregado de urn pathos especial. Para grande mime
ro de pessoas comuns, a ocasiao para se erguer acima da 
pequenez da vida ordinaria foi a guerra: a devoc;ao sacrificial 
associou-se a carnificina. A paz trouxe perplexidade e ape
quenamento. Nao era, nem seria necessaria- se os europeus 
tivessem conseguido elevar o nivel de energia de suas socie
dades em nome de todos os seus mais basicos interesses 
materiais e morais. 

Considere-se a questao do apequenamento desde urn 
angulo particular: mesmo tendo nascido num pafs pequeno 
- e todos os pafses europeus sao relativamente pequenos -
e possfvel viver uma vida prodiga. A Noruega, por exemplo, 
e urn pafs que se senta confortavelmente num coxim de ren
das de petroleo. Ela tern espac;o de manobra, como o tern -
relativamente ao resto do mundo - as mais prosperas socie
dades europeias. 0 governo noruegues poderia ajudar a pre
parar os elementos mais dispostos de seu povo para formar 
uma elite internacional de servic;os, tomando o mundo intei
ro como horizonte para urn largo drculo de atividades 
empresariais, profissionais e filantropicas. Na persecu~ao de 
urn tal projeto, os noruegueses teriam muito o que extrair 
de sua propria experiencia nacional. 0 governo - nos ter
mos desta soluc;ao cartaginesa- agiria como urn capitalista 
e urn instigador, contribuindo para gerar o grande esquadrao 
de organiza~oes que formaria a linha de frente do trabalho de 
prepara~ao e apoio. De volta para casa, transformados por 
suas experiencias mundiais, estes missionarios da ac;ao cons-
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trutiva mudariam o curso e o sentido da vida nacional. E 
simplesmente urn exemplo, entre muitos, de como urn pro
blema supostamente exterior ao alcance da reforma pode, de 
fato, ser trazido para seu ambito. 

A dire<iao de urn programa que ultrapasse as fronteiras 
da social-democracia, em todos os tres sentidos que descrevi, 
e clara. Os reformadores da social-democracia europeia nao 
se enganaram em sua esperan<ia de reconciliar flexibilidade 
economica com coesao social e inclusao. Seu erro foi ter acei
tado a estrutura institucional estabelecida como modelo para 
tal reconcilia<iao. Eles continuam a convocar a calamidade 
em apoio a reconstru<iao. 

Seu dogmatismo institucional contribuiu para impedi-los 
de identificar e de construir uma base majoritaria para uma 
transforma<iao da sociedade que, embora gradual no seu pro
gredir, pode ser revolucionaria em seu desfecho. Para impedi-los 
de ir ao encontro do sonho popular de prosperidade modes
ta e independencia pessoal, em seus pr6prios termos, pro
vendo-o de ferramentas para se reinventar numa forma mais 
aventurosa e magnanima. Acima de tudo, aquele dogmatis
mo atrofiou sua visao dos ideais a que suas propostas podem 
e devem recorrer. , 

As for<ias com melhor chance de alcan<iar e manter a pre
dominancia politica, no futuro proximo das sociedades 
avan<iadas, sao aquelas que - na direita, no centro ou na 
esquerda - mais persuasivamente se associarem a causa da 
experimenta<iao incansavel e da energia. lmporta, para o 
futuro destas sociedades, que elas sejam, tambem, for<ias 
comprometidas com a cren<ia de que a liberdade de alguns 
depende da emancipa<iao de todos. 
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Supoe-se que nao exista uma esquerda nos Estados Unidos 
- ao menos, nao no mesmo sentido, ou com a mesma forr;a, 
em que ha uma esquerda no resto do mundo. No entanto, e 
vital transformar o debate sabre o futuro da esquerda num 
debate norte-americana. 

E vital, em primeiro lugar, porque os Estados Unidos nao 
sao somente o poder predominante no mundo, mas, tam
bern, urn poder que nao esta em contato imaginative com o 
resto da humanidade. Os grandes debates ideol6gicos que 
agitam o mundo parecem fantasias distantes e perigosas, 
quando repassados nos Estados Unidos, diversamente do que 
ocorria com as disputas ideol6gicas oitocentistas, que ecoa
vam dentro da Gra-Bretanha. Ha uma propensao dos norte
americanos a considerar que o resto do mundo vai definhar 
na pobreza e no despotismo, caso nao se tome mais pareddo 
com OS Estados Unidos. Esta falta de imaginac;ao e fonte de 
urn perigo imenso. 0 unico modo de corrigir isto e OS norte
americanos reconhecerem a similaridade fundamental entre 
a sua situac;ao e a de outras sociedades contemporaneas -
similaridade no ambito dos mais urgentes problemas, tanto 
quanto no carater das solw;;oes mais pertinentes. 

E vital, em segundo lugar, porque a distinc;ao entre as duas 
caras, que o mundo rico tern mostrado ao resto da humanida-
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de, esta perdendo rapidamente sua nitidez. Enquanto a 
social-democracia europeia esvazia sua agenda hist6rica, na 
procura de uma suposta sfntese entre a protec;ao social de es
tilo europeu e a flexibilidade economica a norte-americana, 
torna-se mais fraca a esperanc;a de toma-la como ponto de 
partida para o desenvolvimento de uma alternativa de inte
resse mundial. Aumenta, assim, a importancia de estabelecer 
os prindpios de uma alternativa dentro dos Estados Unidos. 

E vital, em terceiro lugar, justamente porque os Estados 
Unidos nao sao apenas o poder hegemonico no mundo, mas, 
tambem, o poder cujos interesses e crenc;as dominantes sao 
mais intimamente associados com a forma emergente da 
ordem global. A globalizac;ao tern sido, em grande parte, 
sinonimo de norte-americanizac;ao, nao s6 no campo das for
c;as economicas e do poder polftico, como nos domfnios de 
ideias e ideais. 

Uma concepc;ao da vida humana e de suas perspectivas 
tomou conta do mundo. E a mais poderosa religiao da huma
nidade, hoje. Esta religiao encontra-se no centro das aspira
c;oes hist6ricas da esquerda. E nenhum pafs se identifica mais 
com este credo do que os Estados Unidos. Como pode ser 
que o pafs mais completamente identificado com uma doutri
na central para a esquerda, seja o unico em que nao se espe
ra haver esquerda? 

A resposta e que os Estados Unidos aceitam a religiao 
numa forma truncada ou pervertida. Porque se encontra no 
poder preponderante no mundo, esta heresia norte-ame
ricana - e sua correc;ao - dizem respeito a todos n6s. 

A religiao da humanidade apresenta o eu como entidade 
que transcende o contexto. Incapaz de ser contida no interior 
de qualquer estrutura - mental ou social - limitada. Nao 
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satisfeita ern se rebelar ocasionalmente, quer rnoldar urn 
principia que torne a rebeliao permanente e transforme ern 
integrante da vida social, sob a forma de urn continuo refazer 
experimental. 

Nenhum ordenamento institudonal abriga todas nossas 
aspira<;6es. 0 que mais se aproxima de uma ordem tao abran
gente e a combina<;ao de pluralismo experimental- dire<;6es 
diferentes - corn autocorrec;ao experimental - cada dire
<;ao sujeita a condi<;ao de facilitar sua propria revisao. 

0 objetivo e a cria<;ao de urn eu que seja rnenos o brin
quedo de circunstancias acidentais e a marionete da rotina 
social compulsiva; urn eu mais a semelhan<;a divina. Este eu e 
capaz de imaginar e aceitar outros eus como os agentes 
contexto-transcendentes que eles realmente sao. Ele pode 
experirnentar uma forma de fortalecimento nao maculada 
pelo exercicio da opressao e pelas ilusoes da preeminencia. 
Para este fim, a sociedade precisa equipar o individuo -
cada individuo- com os instrumentos economicos e educa
cionais para se erguer e se fazer mais a semelhanc;a divina. 

Na religiao contemporanea da hurnanidade, esta fe na 
autoconstruc;ao caminha junto com a fe na solidariedade 
humana. Em seu limite extremo, e a convic<;ao visionaria -
desfigurada, mas nao destrufda, pelos terrores da vida social 
ordinaria- de que todos os homens e mulheres estao atados, 
juntos, por urn invisfvel circulo de amor. Na sua forma mais 
prosaica, e 0 insight hist6rico de que OS beneficios praticos da 
vida social nascern todos da conexao e da coopera<;ao. 

Esta forma de coopera<;ao sera tao mais produtiva quan
ta menos amarrada as restric;oes de qualquer esquema esta
belecido de hierarquia e divisao social- e mais bem-sucedi-
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da em moderar a tensao entre os imperatives da cooperac;ao 
e da inovac;ao. Cada inovac;ao - tecnica, organizacional ou 
ideol6gica- coloca em risco o sistema presente de coopera
c;ao, pois ameac;a subverter o regime social de direitos e 
expectativas, no qual as relac;oes cooperativas se acham 
engastadas. Devemos preferir o modo de organizar a coope
rac;ao que minimize esta tensao. Este modo sera, geralmente, 
aquele que torna as dotac;oes e os equipamentos dos indivi
duos independentes dos acidentes de seu nascimento e das 
particularidades de sua posic;ao; que rejeita toda predetermi
nac;ao social e cultural de como as pessoas podem trabalhar 
conjuntamente; e que encoraja a disseminac;ao do impulso 
experimentalista, subordinando a confrontac;ao com o ines
perado a criac;ao do novo. 

A mais preciosa forma de conexao vai permitir que as 
pessoas diminuam o prec;o da dependencia e da despersona
lizac;ao, que temos de pagar pelo engajamento corn outros. A 
autoconstruc;ao depende de conexao - e a conexao amea<;a 
nos emaranhar em armadilhas de submissao e nos roubar a 
propria distinc;ao que podemos desenvolver apenas grac;as 
a ela. Ha urn conflito entre as condic;oes que possibilitam a 
auto-afirmac;ao. Reduzir este conflito e tornar-se maior e 
mais livre, nao pelo viver apartado, mas pelo viver junto, 
aprofundando, ao mesrno tempo, a experiencia da auto
possessao. 

Tal e o duplo evangelho da divinizac;ao da humanidade, 
em nome do qual a tocha tern passado, e continuara a passar, 
para cada imperio no mundo. Esta e a mensagem que deveria 
para sempre morar no corac;ao do trabalho da esquerda. Ela 
s6 pode avanc;ar atraves do refazer de nossos arranjos e de 
nossas sensibilidades. Ela tern sido central a democracia 
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norte-americana e a globaliza~ao a que a hegemonia norte
americana e associada - e, ainda assim, naquela democracia 
e naquela globaliza~ao, deformada e diminuida. 

Urn aspecto da perversao esta no fracasso em reconhecer 
ate que ponto a estrutura institucional da sociedade esta 
aberta a revisao e ate que ponto ela cerceia o que as pessoas 
entendem ser seus interesses e ideais. Urn mito constante da 
civiliza~ao norte-americana tern sido a suposi~ao de que, ali, 
cedo se descobriu a formula basica de uma sociedade livre, a 
ser ajustada apenas raramente, sob pressao de uma emer
gencia nacional. Os tres grandes perfodos de efervescencia 
institucional, nos Estados Unidos, foram o tempo da inde
pendencia, o tempo da guerra civil e o tempo da depressao e 
do conflito mundial de meados do seculo XX. Apenas entao 
o pais se sentiu parcialmente desacorrentado da supersti~ao 
institucional. 

0 fetichismo da formula institucional, inteiramente 
manifesto no culto a Constitui~ao, e uma instancia extrema 
do conformismo, que agora amea~a seduzir o mundo inteiro 
e derrotar a meta essencial da esquerda. 0 mais alto pre~o 
que ele cobrou, da democracia norte-americana, foi seu fra
casso em progredir na realiza~ao do mais persistente sonho 
americana - uma variante do que agora se tornou uma aspi
ra~ao mundial. 

Esta aspira~ao e o sonho de uma sociedade feita para os 
mais jovens: urn pais no qual homens e mulheres comuns 
podem se manter sabre seus pr6prios pes - moral, social e 
economicamente -, alcan~ando urn certo grau de prosperi
dade e independencia, bern como recursos de julgamento 
independente e direitos iguais de respeito, que as sociedades 
passadas reservaram em grande parte a uma elite. Nas deca-
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das iniciais da vida norte-americana como pafs, este sonho teve 
uma expressao tangfvel e imediata: apenas urn, em cada dez 
homens brancos livres, trabalhava para outrem. Urn desempe
nho que, desde entao, mostrou-se incapaz de impor sua marca 
nas for~as que modelaram aquela sociedade. 

Dois vefculos carregaram o peso deste sonho na socieda
de norte-americana. 0 primeiro foi a defesa da pequena pro
priedade e do pequeno neg6cio contra a alta riqueza e o 
grande neg6cio. 0 segundo foi o apelo aos poderes regulat6-
rios e redistributivos do governo nacional. Mas nenhum ins
trumento prevaleceu contra as conseqtiencias da segmenta
~ao hienirquica da economia. Nenhum foi suficiente para 
tornar o sonho real. Para levar o sonho mais adiante do que 
aqueles dois vefculos podem ir, seria necessaria refazer as ins
titui~6es polfticas e economicas do pafs - e faze-lo sem a 
ajuda de uma crise. Uma reforma que o vfcio do fetichismo 
institucional nega a democracia norte-americana. 

A outra perversao da religiao da humanidade, em meio 
aos norte-americanos, esta na imagina~ao do vfnculo entre 
autoconstru~ao e solidariedade. Se as tendencias predomi
nantes da consciencia, na vida americana, tern compreendido 
a medida em que a sociedade pode ser reorganizada, tern 
tambem exagerado a extensao em que o indivfduo pode se 
salvar, sem a necessidade de ser salvo gra~as a outras pessoas. 
Urn pequeno Napoleao que toma a coroa, coroando-se a si 
mesmo, tern sido a ilusao que perpetuamente os seduz. 

A esta miragem de autoconfian~a desdobrando-se em 
auto-salva~ao, os norte-americanos devem sua oscila~ao ca
racterfstica entre urn individualismo extrema e urn igualmen
te extrema coletivismo {opostos na aparencia, mas, de fato, 
faces reversas urn do outro); sua atra~ao pela distancia media 
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da pseudo-intirnidade e da afabilidade agradavel nas rela<;oes 
sociais (como os porcos-espinhos de Schopenhauer, que se 
rnovern desconfortavelrnente entre a distancia na qual se esfriarn 
e a proxirnidade em que se espetarn); e sua infindavel busca 
por carninhos para negar a fragilidade, a dependencia e a 
morte (rnesrno ao pre<;o de uma rnumifica<;ao do corpo e da 
mistifica<;ao de sua verdadeira condi<;ao no mundo). 

E essa ideia do eu e de seu desengajamento dos apelos 
formativos da solidariedade, que o resto da hurnanidade -
vaga, mas corretarnente - ve animar muito da formula ins
titucional que os Estados Unidos procuram propagar pelo 
planeta e inserir nos arranjos da globaliza<;ao. Deve-se resis
tir a esta ideia- e se resistira- porque ela representa uma 
grossa e total desorienta<;ao na religiao da humanidade. 

Essa desorienta<;ao, no entanto, nao tern impedido os 
norte-americanos de se distinguir nas praticas cooperativas e 
de avan<;ar, na vida economica e social, no desenvolvimento 
daquelas formas de coopera<;ao aberta a inova<;ao, das quais 
devemos esperar as maiores contribui<;oes para o progresso 
pratico da humanidade. A essa habilidade devemos creditar 
seu sucesso, num amplo cfrculo de circunstancias, como o 
fizeram quando a guerra mundial exigiu que adotassem 
arranjos e praticas anatematizados por sua ideologia oficial. 

Eles vivem sob a mais extrema hierarquia de classe das 
democracias ricas, embora sejam os primeiros a negar a legi
timidade da divisao da sociedade em classes eo efeito devas
tador dessa divisao sobre a igualdade de oportunidades. 
Deixaram de equipar as massas de homens e mulheres 
comuns corn os instrumentos da, iniciativa e da inova<;ao, 
mas retem a fe nos poderes criativos das pessoas. Eles se ren
dem ao fetichismo institucional, mas somente conferindo, a 
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suas institui~oes, uma escandalosa e dispendiosa dispensa do 
impulso experimentalista, que de outro modo permanece 
uma for~a tao poderosa em sua cultura. 

Se apenas pudessem se libertar de sua idolatria institucio
nal e imaginar mais verdadeirarnente a rela~ao do eu com o 
outro, eles realizariarn seus sonhos mais plenamente, corri
gindo-os no curso mesmo de sua realiza~ao. Muitas das bar
reiras intangfveis que os separam da vida imaginativa da 
epoca e do :mundo se dissolveriam. Eles nao continuariam a 
ser adversarios da esquerda, mesrno que nao se descrevessem 
como esquerdistas, pois teriam se reunido a corrente central 
do desenvolvimento da religiao da humanidade. E e a combi
na~ao desta religiao com a disposi~ao para renovar o reper
t6rio restrito dos arranjos institucionais, a que o mundo 
agora esta confinado, que vern para definir a identidade e o 
trabalho da esquerda. 

Hoje, o foco do problema, nos Estados Unidos, e a 
ausencia de urn sucessor do New Deal que seja digno de cre
dito. A constru~ao institucional empreendida par Roosevelt, 
em meados do seculo XX, foi o equivalente americana do 
compromisso social-democratico e o ultimo grande experi
mento - ainda que limitado em escopo e favorecido pela cir
cunstancia de crise - com as institui~oes do pais. Embora 
seu foco no desenvolvimento dos poderes regulat6rio e redis
tributive do governo nacional, antes que na democratizac;ao 
do mercado ou no aprofundamento da democracia, e na 
seguridade, antes que no fortalecimento economico, nao seja 
mais adequado as tarefas do dia. 

0 fracasso dos progressistas norte-americanos em ofere
cer, dentro ou fora do Partido Democrata, uma sequencia 
efetiva ao programa rooseveltiano, deixou-os impotentes 
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para responder as grandes mudan~as negativas que se abate
ram sobre a democracia americana a partir da decada de 
1960: desigualdade crescente em riqueza e renda e, mais 
importante ainda, a desigualdade na remunera~ao do traba
lho em diferentes niveis da hierarquia salarial; mobilidade 
intergeracional estagnada ou decrescente entre as classes 
sociais; redu~ao da participa~ao popular na politica; dimi
nui~ao do engajamento em atividades associativas mais 
amplas que o ambito da vida familiar. Estas inflexoes sao 
varia~oes norte-americanas de mudan~as comuns a todas as 
democracias ricas do Atlantica Norte. 

Qualquer proposta da esquerda que possa falar aos mais 
urgentes problemas dos Estados Unidos tern de fornecer ins
trumentos para tais mudan~as, fazendo da resposta a elas 
uma oportunidade para realizar e retificar o sonho america
no. Tal resposta, por sua vez, deve ser informada por uma 
compreensao de como e por que as mudan~as ocorreram. 
Considere-se o esbo~o de uma tal explica~ao. Ele inclui tanto 
o tempo Iento da mudan~a cultural e economica quanto o 
tempo rcipido dos eventos politicos decisivos. Todos esses ele
mentos- mesmo os epis6dios politicos unicamente america
nos - sao caracteristicos de circunstancias nas quais e con
tra as quais a esquerda tern de trabalhar em todo o mundo. 

A mudan~a economica lenta, que teve Iugar ao Iongo da 
ultima parte do seculo XX, foi urn agu~amento da segmenta
~ao hiercirquica da economia, acompanhando urn desloca
mento na organiza~ao da produ~ao. Enquanto a produc;ao 
em massa declinou, substituida, nos servi~os e na industria, 
por uma produc;ao mais flexivel e intensiva em conhecimen
to, a agenda eleitoral hist6rica dos progressistas, o trabalho 
sindicalizado, encolheu. As formas emergentes de produc;ao 
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estabeleceram urn premio em dotac;oes educacionais, que a 
classe profissional e comercial foi a mais apta em transmitir 
a seus filhos. As escolas de elite treinaram estudantes em pra
ticas conceituais distintivas e habilidades sociais - espfrito 
de equipe bem-falante e carisma pessoal, cuidadosamente 
escondidos sob a aparencia de autodeprecac;ao complacente. 
Estas praticas e habilidades eram estranhas aos mundos 
sociais e as escolas publicas da maioria da classe trabalhado
ra, com sua enfase na alternancia entre conformidade intelec
tual e organizacional no trabalho e na escola - e fantasia e 
rebeliao extratemporais. A sfntese da hierarquia de classe e 
do prindpio meritocratico, que veio a caracterizar todos os 
pafses ricos, encontrava suporte, assim, nas tendencias da 
produc;ao e da educac;ao. 

Urn deslocamento na consciencia, nao diretamente relacio
nado a esta mudanc;a na produc;ao, no entanto a acompanhou. 
Ao lado das narrativas neocristas e p6s-romanticas da cultura 
popular de massa - com suas versoes formulares de redenc;ao 
atraves do engajamento e da conexao, e de reparac;ao e enobre
cimento atraves do sacriffcio e da perda -, urn conjunto con
trastante de temas ganhou espac;o crescente. Nesta visao neopa
ga, exibida em jogos enos reality shows da televisao popular, 
assim como em algumas das mais refinadas produc;oes da alta 
cultura, o protagonista procura triunfar, com astucia e tenaci
dade, num mundo arbitrario, privado de grac;a humana ou 
divina. Ele gira a roda da fortuna, em vez de embarcar numa 
aventura de autoconstruc;ao baseada na aceitac;ao da vulnerabi
lidade. No centro desta orientac;ao neopaga, ha uma esperanc;a 
indecisa: a esperanc;a - central a religiao contemporanea da 
humanidade- de que a transformac;ao da sociedade e a trans, 
formac;ao do eu podem avanc;ar de maos dadas. 

116 



0 QUE A ESQUERDA DEVE PROPOR 

Num cenario formado por essas mudancras na producrao 
e na consciencia, a direcrao politica tomada pelos supostos 
sucessores de Roosevelt, nas decadas finais do seculo XX, 
seguiu a linha da menor resistencia. Foi uma trilha que con
tribuiu para agravar o efeito das mudan<;as antiigualitarias e 
anti-sociais que estavam alterando o pais-e para desorien
tar e desarmar as fon;:as progressistas, em sua resistencia 
aquelas tendencias. Foi, tambem, uma direc;ao que usou a 
aparencia exterior do realismo e da prudencia. 

Sob a presidencia de Lyndon Johnson- o tempo ao 
qual, numa compreensao tardia, podemos retra<;ar as infle
xoes -, cristalizou-se uma ortodoxia racial e social que con
tribuiu para a anulacrao dos progressistas. A confiancra de 
Roosevelt em programas- como o Seguridade Social, rea
gindo aos interesses e ansiedades de ampla maioria da classe 
trabalhadora - foi substituida por "Guerra contra a 
Pobreza", que direcionou seus beneffcios a uma minoria dis
tinta de pessoas pobres e subverteu OS aparelhos politicos as 
maquinas tradicionais da dasse trabalhadora, nas grandes ci
dades. Urn equivoco que os arquitetos da social-democracia 
europeia tiveram o cuidado de evitar. 

A opressao racial foi definida como urn mal preliminar, a 
ser corrigido prioritariamente, antes de qualquer ataque a 
injustic;a economica e a hierarquia de dasse. Esta ortodoxia 
que se autodenominou integracionista se tornou a base de 
programas, como o da a<_;:ao afirmativa, antagonizando mui
tos que podiam ter participado de urn projeto que respondes
se as necessidades e aspiracroes da maioria transracial da dasse 
trabalhadora no pais. 

Nas decadas seguintes, tres conjuntos de eventos conec
tados reforc;aram o efeito dissolvente destas escolhas. 
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Urn foi a tentativa dos progressistas de usar a poHtica 
judici<iria para evitar a politica politica. Esta burla indinou a 
enfase do projeto progressista em dire~ao a reformas focadas 
em redefini~oes e realocac;oes de direitos individuais, antes 
que ern reconstru~oes da vida institucional. Erarn as refor
rnas que uma elite de reformadores judiciais poderia mais 
plausivelmente empreender, antes de emergir pelo balan<;o 
das fon;as politicas. 

Uma segunda serie de eventos esteve na federaliza~ao de 
uma agenda moral "modernista" (o aborto foi a questao 
decisiva), abralirada, em grande numero, pelos seculares, os 
educados, os proprietarios, em nome da causa progressista, 
mas desafiando a cren~ifa de muitos que eram necessarios 
para leva-la adiante. 

Uma terceira sucessao de eventos esteve no reapared
mento de urn fiscalismo financista de outra epoca- a prima
zia da confiam;a financeira na conduta da polftica macroeco
nomica -, como sucessora de uma ortodoxia keynesiana 
que nao tinha mais 0 que dizer sobre OS desafios da epoca. 
Nao se procurou subordinar a conquista da confian~a finan
ceira a qualquer esfors;o para mobilizar a poupant;a - de 
novos modos, com novos instrumentos - para servir a pro
dm;ao, a inven~ao e a inova~iraO. 

Esses meios-termos, retrocessos e desorienta<;oes refor
c;aram-se mutuamente. Seu efeito no aprofundamento das 
inflexoes antidemocd.ticas- maior desigualdade economi
ca, mobilidade restrita de dasse, menor participac;ao politica, 
esgan;amento das conexoes sociais - foi selado pelo prind
pio de que a guerra prevalece sobre a reforma (a menos que 
requeira mobiliza~ao nadonal total de pessoas e recursos, 
provocando experimenta~iraO institucional). Eles nao foram 
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rea<;oes inevitaveis, na politica nacional, as mudan<;as cultu
rais e economicas que o pais tinha atravessado. Mas, apc:nas, 
as respostas mais f:iceis de dar, convertendo a falta de imagi
nac;ao em destino. 

Este foi o pano de fundo de uma hegemonia conservado
ra, repetindo, em muitos de seus elementos e predisposi<;oes, 
a ascendenda conservadora do final do seculo XX. 0 fukro 
desta hegemonia foi o sucesso da polftica governarnental 
conservadora dos Estados Unidos ern cornbinar o recurso aos 
interesses economicos das classes endinheiradas como apelo 
a crenc;as morais e ao cetidsmo politico da dasse trabalhado
ra branca, fora das grandes cidades. Foi entao que, nos Esta
dos Unidos como em muitos outros lugares do mundo, o 
programa dos progressistas se tornou o programa de seus 
adversaries conservadores, com urn desconto humanizador. 

A resposta prograrnatica que a esquerda deveria propor, 
a esta circunstancia nos Estados Unidos, tinha de come<;ar 
com duas preliminares, redefinindo as pseudoprogressistas 
ortodoxias social e racial, formadas no final do seculo XX. 
Esta resposta deveria tnlZer, em seu centro, urna economia 
polftica da democracia, dernocratizando o mercado pela 
remodelagern tanto das formas de produ<;ao (incluindo a 
rela<;ao entre governo e neg6cio) quanto das condi<;oes de 
trabalho. E ser estendida atraves de inova<;oes encorajando a 
sociedade civil a se organizar fora do governo e do mercado, 
energizando a polftica dernocnitica. 

A primeira preliminar concerne a rela<;ao entre rac;a e 
dasse. Houve quatro projetos principais para a reparac;ao da 
injusti<;a racial nos Estados Unidos. A maior esperanc;a de 
avan<;o reside nurna certa maneira de combinar a terceira e a 
quarta abordagens, para ir alem de ambas. 
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A prirneira abordagem foi o projeto colaboracionista de 
Booker T. Washington, forrnulado nas decadas que se segui
rarn a guerra civil. A solu~ao proposta era ocupar urna posi
~ao segura, ernbora subordinada, na econornia - a posi~ao 
pequeno-burguesa do pequeno proprietario, do lojista, do 
artesao -, na base da distribui~ao de propriedades modestas 
e treinarnento vocacional. 0 paradoxa, a urn s6 tempo poli
tico e programatico, e que rnesrno urn tal prograrna aparen
ternente modesto requer ( ou teria requerido, no seu tempo) 
rnobiliza~ao social e politica ern larga escala, que, urna vez 
deflagrada, teria dernandado rnais do que esta orienta~ao 
poderia assegurar. 

A segunda abordagern foi o projeto secessionista - reti
rada da sociedade norte-americana e mesrno retorno a 
Africa. 0 que se provou urn engodo. Ernbora tradicional
rnente forrnulada ern torn beligerante, contrastando corn a 
brandura da estrategia colaboracionista, sua expressao prati
ca foi a mesrna: retrairnento nao nurna terra separada, mas 
nurn exflio internode pequenos neg6cios, sob urna lideran~a 
cornprornetida a irnpor, ern nome da autoridade religiosa, 
norrnas pequeno-burguesas de respeitabilidade. 

A terceira abordagern esteve no projeto integracionista, 
que trataria a injusti~a racial como urna questao prelirninar, 
distinta da injusti~a de dasse e anterior a ela. Sua rnais carac
terfstica expressao tern sido a a~ao afirrnativa, mas o seu tra
balho rnais fundamental foi a defesa de direitos civis para 
rninorias raciais. Sua incontestavel realiza~ao hist6rica foi o 
estabelecirnento de urna classe profissional e ernpresarial de 
negros. 

No entanto, tal projeto se ressente de tres defeitos. 0 pri
rneiro e que seus benefkios acontecern na propon;ao inversa 
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da necessidade que se tern deles: mais para a classe profissio
nal e empresarial; menos para a dasse trabalhadora, espe
cialmente, os funcionarios publicos; e menos ainda para a 
subdasse. 0 segundo defeito esta na separac;ao entre a lide
ranc;a negra e a massa dos negros pobres, acomodando-a na 
ordem existente como representantes virtuais daqueles a que 
sao negados OS frutos. 0 terceiro defeito e que 0 projeto fere 
os interesses materiais e morais da classe trabalhadora bran
ca, que se julga, razoavelmente, vftima de uma conspirac;ao 
de elites hip6critas e interesseiras, inclusive a elite daqueles 
que pretextam representar os oprimidos. 

Confundindo a luta contra a discriminac;ao racial com o 
avanc;o social e economico de uma minoria racialmente estig
matizada, a ortodoxia integracionista nao realiza nenhuma 
de suas metas com eqiiidade. A alternativa e construir uma 
quarta abordagem. Uma abordagem reconstrutiva para o 
problema da rac;a - e para reconcilia-lo com o trunfo da 
abordagem integracionista: seu compromisso em superar o 
mal da discriminac;ao com base na rac;a. A nota central da 
visao reconstrutiva e tratar os problemas de rac;a e classe 
como inseparaveis e implementar uma economia polftica que 
lide com os males produzidos pela combinac;ao de ambos. 
Sua expressao preeminente, na hist6ria americana, foi o tra
balho (de curta vida: 1865 a 1869) do Freedmen's Bureau (a 
Agencia dos Libertos), ampliando oportunidades educacio
nais e economicas sob o slogan "quarenta acres, 16 hectares 
e uma mula". 

A discriminac;ao racial individualizada deve ser tratada 
como urn mal distinto - e criminalizada. A promoc;ao ativa 
do acesso a melhores escolas, a melhores empregos e a uma 
posic;ao social mais alta, deveria ser propiciada a partir de 
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urn "principia neutro": o enredamento de urn grupo de pes
soas nurna circunstancia de inferioridade e exdusao, da qual 
elas nao podem escapar por rneios imediatamente disponf
veis.de iniciativa politica e economica. 0 criteria fundamen
tal deve, portanto, sera dasse, nao a ra~a. Vai-se akan~ar a 
ra~a atraves da dasse, sern a macula da inversao de beneficia 
e necessidade, por conta do vies racial na composi<;ao da sub
dasse. 

A ra~a pode figurar, sern, contudo, impor sua macula. A 
combina~ao de diferentes fontes de inferioridade - em pri
meiro lugar, entre as quais, a dasse e a ra~a- aumenta a 
probabilidade de que seja dificil escapar da situac;ao de des
vantagern. Esta conjectura, no entanto, deve ser testada na 
experiencia; e s6 a medida que se revelar real, transformada 
em lei. 

Se a mudanc;a no tratamento da injusti<;a racial- e da 
relac;ao entre rac;a e dasse - e a primeira grande preliminar 
de urn programa de esquerda, no idioma americana, para os 
Estados Unidos, a segunda e repensar como os progressistas 
devem encarar as agendas marais em conflito na sociedade 
norte-americana. A entrada do seculo XXI, a questao do dia 
que mais provoca lutas e disputas e o aborto, como cern anos 
atras o foi sua proibic;ao. Tornou-se convencional chamar 
estas agendas de tradicionalista e rnodernista, religiosa e 
secular. De fato, cada uma delas expressa uma resposta a 
experiencia conternporanea- e pode ser formulada tanto de 
forma secular quanta de forma religiosa. 

A decisao dos progressistas nao s6 de esposar a agenda 
modernista, mas de reforc;a-la por lei e poder federais, foi 
uma calamidade pratica. Junto corn a ortodoxia racial, aju
dou a reduzir as chances de conquistar, para urn projeto pro-
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gressista nacional, o apoio da rnaioria supra-racial da dasse 
trabalhadora. 

Nao foi, porern, apenas urn erro tatico. Mas, tarnbern, 
urn equfvoco de visao. Arnbas as agendas em disputa erarn 
deficientes, como portadoras da religiao da hurnanidade. 
Uma revelava os preconceitos marais de urn cristianisrno que 
subordinou o cora\=a6 a cartilha - e que combatia ordens 
sociais e culturais que era clever de urn cristao desafiar. A 
outra carregava a rnarca da gratifica~ao e de urn narcisismo 
sem cora~ao, alheio ao impulso sacrificial de que depende 
toda esperan~a de diviniza~ao da humanidade. Se o esquer
dista tern urn interesse, nao e 0 de refon;ar urna dessas agen
das contra a outra. E o de radicalizar o conflito entre arnbas, 
na esperanc;a de que desta contenda possa resultar algo de 
mais profunda e verdadeiro. 

0 meio para isto, tanto tatica quanto prograrnaticamen
te, era fazer voltar aos estados a decisao sobre os pontos em 
conflito. 0 resultado quase certo seria a divergencia no peso 
relative que dariarn a cada agenda, com o conseqiiente apro
fundamento do debate nacional. Corn respeito ao tema mais 
damoroso da agenda moral da epoca, as mulheres pobres, 
tendo de se deslocar de estados onde o aborto fosse proibido 
para os que o permitissem, seriam as maiores vftimas. 0 
fardo, no entanto, poderia ser aliviado pelo simples expe
diente de organizar o transporte delas, pagando por ele. E 
urn pequeno prec;o para cortar urn dos n6s g6rdios que agora 
ameac;arn golpear a causa progressista na America. 

0 cora~ao de uma agenda de esquerda, para os Estados 
Unidos, tern de ser uma proposta de econornia politica. A 
questao central, como na reforma da social-democracia 
europeia, e democratizar a economia de rnercado. Nao pode 
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ser retardada a importa<;ao, para os Estados Unidos, dos 
arranjos de uma social-democracia europeia que agora se 
acha embarar;ada em sua terra de origem. Como no cenario 
europeu, este projeto de democratiza<;ao pressupoe uma 
mobiliza<;ao dos recursos nacionais para novas iniciativas 
produtivas. No limite, uma economia de guerra sem a guer
ra. Nos Estados Unidos, como na Europa, urn objetivo nor
teador deve ser a disposi<;ao para a inova<;ao, alcanr;ada por 
meios que assegurem o fortalecimento socialmente inclusive, 
antes que instrumentos que generalizam a inseguran<;a e 
agravam a desigualdade. E o caminho para reverter as conse
qiiencias da segmenta<;ao hirarquica da economia, nas cir
cunstancias reais dos pafses ricos do Atlantica Norte. 

Os principais elementos para essa mobilizar;ao sao: a ele
va<;ao da arrecada~ao tributaria apoiada em taxas regressivas 
a curto prazo, mas progressivas a longo, em seu efeito total, 
por conseqiiencia de seu lugar num programa mais amplo; o 
crescimento for~ado do nivel de poupanr;a domestica, espe
cialmente, atraves de reformas dos sistemas publico e privado 
de pensao; e a cria<;ao de novos acoplamentos entre a poupan
~a, privada ou publica, e a produr;ao, ambas dentro e fora dos 
mercados de capital, tais como estao organizados agora. Uma 
breve exposi<;ao desses t6picos sera suficiente para esclarecer 
os pontos em que as circunstancias americanas diferem signi
ficativamente das europeias, com rela~ao aos constrangimen
tos que impoem a realiza~ao de tais metas. 

Nenhum programa de ativismo governamental, no cam
po do fortalecimento econornico, pode ser levado adiante, 
nos Estados Unidos, sem aurnento na carga tributaria. E 
nenhum aumento na carga tributaria pode ocorrer sem fiar
se pesadamente em forma da tributa<;ao - a tributa~ao do 
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consumo orientada para as transa<;oes, na forma de imposto 
abrangente e uniforme sobre o valor agregado- que e ine
quivocamente regressiva, em seu efeito imediato. A tentativa 
de aumentar abertamente a tributa<;ao redistributiva provoca 
uma rea<;ao polftica e economica que obscurece e interrompe 
seus proclamados prop6sitos progressistas. A aceita<;ao a 
curto prazo de urn imposto regressivo e neutro em seu efeito 
sobre os pre<;os relativos, capaz de gerar mais receita com 
menor desgaste economico, pode se justificar nao somente se 
permite mais gasto social redistributivo, mas tambem e 
sobretudo se for parte integral de urn esfor<;o para democra
tizar oportunidades economicas e educacionais. Em suas ati
tudes diante da tributa<;ao, os progressistas norte-americanos 
precisam parar de se ajoelhar em £rente de piedades redistri
butivas, que tern servido apenas para prejudicar resultados 
redistributivos. Nao o podem fazer sem afrontar os riscos e 
paradoxos inerentes a a<;ao transformadora. 

Embora nenhum grande pafs, hoje, poupe menos do que 
os Estados Unidos, nenhum tern sido mais bem-sucedido em 
financiar novos empreendimentos. Mas em nenhum e mais 
evidente a relativa desconexao entre as trocas de posi<;ao nos 
mercados acionarios e financeiros e o fin_anciamento efetivo 
da produ<;ao. As medidas para a amplia<;ao das oportunida
des no campo da oferta, consideradas nos pr6ximos paragra
fos, deveriam vir acompanhadas de esfor<;os para expandir o 
papel do capital de risco para alem do terreno no qual se 
acostumou a operar. 0 princfpio de tal expansao e sempre o 
mesmo: usar o mercado, quando possfvel; e, quando necessa
ria, entidades estabelecidas pelo governo, mas mimetizando 
o mercado - ou antecipando urn mercado de capital mais 
amplo e plural do que o existente. 
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Se as realidades das rela<;oes economicas norte-ameri
canas com o resto do mundo niio forc;am urn aumento do 
nfvel da poupanc;a domestica, urn projeto, como o que pro
ponho aqui, vai exigi-lo. Este aumento poderia ser alcanc;ado 
por poupanc;a compuls6ria, atraves dos sistemas publico e 
privado de pensao, nurna escala acentuadarnente progressi
va. Poderia ser garantido, tarnbem, por uma taxa que daria 
urna inclinac;ao progressiva a tributac;ao indireta do consu
rno: a tributac;ao claramente progressiva do consurno indivi
dual, incidindo sobre a diferenc;a na renda total e na poupan
<;a investida de cada indivfduo, para assim atingir o que deve 
ser sempre o alvo principal da tributa<;iio progressiva - a 
hierarquia dos padroes individuais de vida. 

Dernocratizar a econornia de mercado deve significar 
praticarnente o rnesmo nos Estados Unidos, na Europa e em 
outras ricas social-democracias conternporaneas. E urn com
promisso que requer iniciativas nos campos economicos da 
oferta e da demanda. 

E de tal ordem a variedade dos instrurnentos de vitalida
de economica nos Estados Unidos - corn sua antiga descen
tralizac;ao do credito, sua disposic;ao para o risco e a novidade, 
seus habitos de engenho pratico, sua ausencia de barreiras 
significativas para comec;ar novos ernpreendimentos -, que, 
por urn aparente paradoxa, nenhuma iniciativa adicional 
mais ousada iria fazer diferenc;a, nesta que e a mais desigual 
das economias avanc;adas. Aquilo que, corn vistas ao cenario 
europeu, defini como meta maxima - usar os poderes do 
governo para propagar praticas experimentais avanc;adas 
de produc;ao, fora de seu terreno habitual e privilegiado, 
e nos setores da econornia intensivos em capital, tecnologia e 
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conhecimento -, deveria ser tornado, nos Estados Unidos, 
como meta minima. 

0 que os governos federal e estaduais norte-americanos 
fizeram, no seculo XIX, para organizar o que se tornou o sis
tema de produc;:ao agricola mais eficiente da hist6ria mundial 
- ajudando a firmar urn sistema de competic;:ao cooperativa 
entre fazendeiros familiares, forjando instrumentos para o 
gerenciamento de riscos e franqueando o acesso a recursos e 
mercados -, sao coisas que os governos devem agora reto
mar, em escala maior e com urn outro foco. A escala deve ser 
o conjunto da economia industrial e de servic;:os. 0 foco, a 
criac;:ao, atraves da ac;:ao governamental e coletiva, de equiva
lentes funcionais para as precondic;:oes da produc;:ao experi
mental avanc;:ada e a propagac;:ao da organizac;:ao e das inova
~oes tecnicas locais que se mostrarem mais bem-sucedidas. 

Esses equivalentes sao necessarios porque as precondi
~oes estao faltando mesmo na maioria das economias mais 
avanc;:adas. Elas incluem a existencia de organizac;:oes que 
selecionem e forcem a triagem e a ampliac;:ao de credito; que 
adaptem tecnologia avanc;:ada a condic;:oes mais rudimenta
res; deem as pessoas acesso a uma educa~ao continua en
quanto elas tern emprego e as reciclem quando nao estao 
empregadas; que fornec;:am instrumentos para o efetivo ge
renciamento de risco, quando tais instrumentos nao estive
rem prontamente disponfveis nas instituic;:oes mercadol6gicas 
existentes; e que ap6iem redes de competic;:ao cooperativa, 
capacitando times de tecnicos e empreendedores a reunir 
recursos e realizar economias, em escala e objetivo. A difusao 
das praticas locais mais bem-sucedidas e, por sua vez, mais 
util quando estreita os lac;:os entre setores avanc;:ados e atrasa-

127 



ROBERTO MANGABEIRA UNGER 

dos da economia, engajando pessoas nos habitos e metodos 
da inova~ao permanente e da competi~ao cooperativa. 

0 agente desta remodelagem institucional da economia 
de mercado nao pode ser burocracia central dirigindo desde 
o alto. Deve ser elenco de organiza~6es sociais e economicas, 
estabelecidas e fundadas governamentalmente, que emulem 
o mercado, em competi~ao entre si e com o neg6cio privado 
padrao, com quadros remunerados por desempenho, medido 
pelos pr6prios mercados que ajudem a abrir. 

Sua missao nao e regular ou compensar. E criar mercados, 
de mais maneiras, para mais pessoas. E da variedade de suas 
rela~6es com as pessoas e empresas com que lidam, que se 
pode esperar pela eventual emergencia de regimes alternatives 
de propriedade e contrato. A ideia, caracteristica da econo
mia de mercado, de livre recombina~ao sera, assim, generali
zada e radicalizada, por ter sido trazida para dentro da arma
~ao institucional do proprio mercado. Em sua presente forma 
dogmatica, o mercado destina a maioria dos homens e mulhe
res da classe trabalhadora ao que crescentemente se torna 
uma especie de trabalho precario e cansativo suficiente para 
proteger contra a pobreza, mas nao para fortalecer e iluminar. 
Alem disso, tambem condena o suposto pequeno Napoleao 
do sonho americana a frustra~ao e a fantasia. 

Nos Estados Unidos, como na Europa, estas intervenc;6es 
progressistas no campo da oferta- menos a regulamentac;ao 
do que a remodelagem do mercado- deverao ser acompa
nhada de intervenc;6es criativas no campo da demanda. No 
entanto, antes que tomar a forma de auxllio monetario e fis
cal ao consumo popular, esta segunda ordem de iniciativas 
faria melhor em cuidar da posic;ao do trabalho. Em nenhuma 

128 

l 

) 



0 QUE A ESQUERDA DEVE PROPOR 

democracia, rica ou pobre, a posi~ao do trabalho - sua par
ticipa~ao na renda nacional, seu grau de segmenta~ao inter
no, seu nivel de poder organizado, influencia e seguran~a -
degenerou mais dramaticamente, nos ultimos quarenta anos, 
do que nos Estados Unidos. E uma circunstancia nao somen
te injusta e enfraquecedora em si mesma, mas tambem sub
versiva de todos os demais aspectos de urn programa como o 
que apresentamos aqui. Ela destr6i o vinculo entre a acumu
la~ao de riqueza na sociedade e a capacidade do trabalhador 
comum de gozar os beneficios do crescimento economico. 
Alem disso, desperta uma ansiedade impaciente que tanto 
pode ajudar a direita, quanto servir a esquerda. 

Generalizar o prindpio da participa~ao nos lucros das 
empresas; fortalecer o poder de uma minoria organizada de 
trabalhadores para representar os interesses dos trabalhado
res organizados nos setores economicos em que trabalham; 
proteger legalmente os trabalhadores temporaries; prover, 
com recursos publicos, oportunidades de educa~ao vitalicia 
em capacidades genericas, como em tecnicas espedficas de 
trabalho; disseminar, por meios publicos e privados, as mais 
avan~adas praticas experimentais de produ~ao, impedindo 
sua concentra~ao em vanguardas economicas isoladas; subsi
diar, atraves do sistema tributario, o emprego privado e o 
treinamento no trabalho dos trabalhadores mais pobres e 
menos preparados; e impor restri~6es juridicas diretas ao 
agravamento da desigualdade de salarios e lucros nas empre
sas - todos estes sao exemplos de instrumentos que, em suas 
conseqtiencias combinadas e sucessivas, podem ajudar a con
ter disparidades extremas na remunera~ao do trabalho e 
reverter o declinio de sua participa~ao na renda nacional. 
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A democratiza~ao das oportunidades economicas, nos 
Estados Unidos, atingiria seu efeito plena somente dentro de 
urn programa de aprofundamento da democracia norte
americana. Este programa deve incluir a reorganiza~ao da 
base economica e institucional da a~iio voluntaria e a energi
za~triio da politica democratica. 

Nenhuma capacidade tern sido mais importante, para o 
sucesso dos Estados Unidos, do que a competencia para 
cooperar. A antipatia dos americanos pelo privilegio de das
se, mantida em presen~a de uma estrutura dassista cuja for~a 
relutam em reconhecer, e sua fe no poder de homens e mulhe
res comuns de resolver grandes problemas pelos efeitos 
cumulativos de urn fluxo infindo de pequenas solu~oes, 
ajudaram-lhes a exceder, na destreza do trabalho em comum, 
sob regras e circunstancias muito diferentes. As inflexoes 
para baixo, incluindo o enfraquecimento da associa~ao 
voluntaria, ao entardecer do seculo XX, colocaram esta 
grande capacidade coletiva em perigo. 

0 fetichismo institucional, que sempre exerceu uma 
enorme influencia nas cren~as norte-americanas, nos levaria 
a supor que o problema esta apenas no espirito associative, 
nao em ~eu conteudo institucional. Ha, no entanto, urn pro
blema com esse conteudo - e sornente uma esquerda com
prometida corn a inova~ao institucional pode mostrar como 
resolve-lo. Ate que confrontern as inadequa~oes do cenario 
institucional para a associa~ao, os norte-americanos conti
nuarao a chamar o espi'rito - e ele continuara a nao vir. 

A base fiscal da a~ao voluntaria deveria ser fortalecida. 
Urn caminho para isso e reservar parte da receita tribut:iria 
representada pela dedw;ao caritativa de todas as contribui
~oes filantr6picas. Esta parte reservada deveria ser canaliza-
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da para fundac;oes publicas, inteiramente independentes de 
influencia governamental e gerenciada por pessoas represen
tativas de diferentes correntes de opiniao. Grupos volunta
ries poderiam recorrer ao apoio destas fundac;oes publicas, 
como fazem com as particulares. Os ricos nao poderiam pas
sear em seus cavalinhos-de-pau, pela filantropia privada, sem 
ajudar a abrir urn espac;o para alem da influencia governa
mental e plutocnitica. 

0 foco social da ac;ao voluntaria deveria ser aguc;ado. 
Nenhum foco e mais importante do que a responsabilidade 
de cuidar dos que necessitam. 0 principia de que cada adul
to sao deveria ter uma posic;ao na economia solidaria, assim 
como no sistema produtivo, cria urn desafio imediato a socie
dade civile a sua capacidade de auto-organizac;ao. A socieda
de precisaria se organizar, fora do governo e fora do neg6cio 
privado, para desenvolver e aplicar este principia com o 
maximo de efeito, em novas formas de servic;o publico e 
associac;ao comunitaria. Seria uma expansao da tradicional 
aptidao norte-americana para a cooperac;ao, em nome da 
resoluc;ao coletiva de problemas. 

0 aparato legal a disposic;ao da ac;ao voluntaria precisa 
tambem, portanto, ser ampliado. 0 regime tradicional de 
contrato e legislac;ao empresarial pode nao bastar. Como ins
trumento de associac;ao voluntaria, a lei privada pressupoe 
que a disposic;ao para se organizar esta sempre presente. E a 
lei publica estabelece o que se faz com a lei privada em ter
mos compuls6rios, impastos de cima para baixo segundo 
uma s6 formula. 

0 papel da lei social - nem publica, nem privada -
seria o de estimular a sociedade a auto-organizac;ao, fora do 
governo e dos neg6cios, como prop6sito de cumprir respon-
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sabilidades como a de organizar pessoas para cuidar umas 
das outras, alem do drculo menor da familia. A lei pode esta
belecer, por exemplo, uma estrutura de associac;oes de vizi
nhanc;a, paralela a estrutura do governo local, mas dela to
talmente independente. Assim, a sociedade local estaria 
duplamente organizada, dentro do governo e fora dele. Cada 
uma destas formas de organizac;ao pressionaria a outra, sem 
duplicar o trabalho nem aceitar, em seus tratos, uma rfgida 
divisao de func;oes. 

Em tal programa, a reforma das bases da associac;ao 
voluntaria se complementaria com a reorganizac;ao das bases 
institucionais da politica democratica. 0 culto da Cons
tituic;ao e o exemplo supremo da idolatria norte-americana 
das institui<;oes. Dai resulta a preferencia de mudar a Cons
tituic;ao por sua reinterpreta<;ao, antes que por emendas, 
como se qualquer visao emergente das necessidades polfticas 
das pessoas tivesse de permanecer oculta dentro do sistema 
constitucional, a espera de ser revelada por atrevidos oracu-
los da lei. ' 

A ordem constitucional norte-americana, no entanto, 
confunde deliberadamente dois princfpios distintos: urn, libe
ral; outro, conservador. 0 principia liberal e que o poder seja 
fragmentado: dividido entre diferentes setores do governo e 
diferentes partes do Estado federal. 0 principia conservador 
e que uma relac;ao seja estabelecida entre o alcance transfor
mador de urn projeto polftico e a severidade dos obstaculos 
constitucionais que sua execuc;ao precisa superar. A intenc;ao 
do principia conservador e atrasar a politica e estreitar a 
dependencia entre mudanc;a e crise. 

Para os norte-americanos, os prindpios liberal e conser
vador parecem natural e necessariamente conectados. Nao 
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sao. E possfvel manter o primeiro e repudiar o segundo. Esta 
meta pode ser atingida pela combina~ao de dois conjuntos de 
reformas. Urn conjunto seria destinado a erguer o nfvel do 
engajamento popular, organizado e sustentado, na polftica. 
0 outro seria calculado para resolver, rapida e decisivamen
te, impasses entre os setores politicos do governo - e para 
faze-lo envolvendo o eleitorado geral na ruptura do beco sem 
saida. 

Este segundo conjunto de reformas poderia induir, por 
exemplo, o uso de amplos plebiscitos programaticos, prece
didos de debate nacional e acordados entre o presidente e o 
Congresso. Tais inova~6es poderiam tarnbem proporcionar o 
direito, a- cada setor politico, quando colocado diante de urn 
impasse programatico com outro, de convocar eleic;6es ante
cipadas. Embora convocada por urn, a eleic;ao antecipada 
envolveria simultaneamente ambos os setores do poder. 
Assim, para exercitar o direito, o setor teria de pagar o prec;o 
do risco eleitoral. Por meios como este- particularmente, se 
implementado no contexto de reformas que elevem o nfvel de 
mobilizac;ao politica popular -, a l6gica institucional do 
esquema de Madison seria revertida. De maquina de retarda
mento da polftica, tornar-se-ia maquina de sua acelerac;ao. 
Em materia de desenho institucional, pequenas diferenc;as 
podem produzir grandes efeitos. 

0 culto da Constituic;ao e a incapacidade generalizada 
para reconhecer qualquer necessidade de apressar o tempo 
da polftica, na ausencia de uma emergencia nacional, conver
giriam, nos Estados Unidos, para deixar sem apoiadores uma 
proposta como esta. 0 lugar para comec;ar urna reforma 
politica naquele pais nao e, portanto, pelo redesenho consti
tucional favoravel a rapida resoluc;ao de impasses . .E pela 
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aceita~ao de reformas que incrementariam o nfvel de educa
c;ao e engajamento dvico, diminuindo, ao mesmo tempo, a 
influencia plutocnitica sobre a politica: elevar a temperatura, 
antes de acelerar o tempo. Algumas dessas iniciativas pro
porcionariam o financiamento publico de campanhas. Ou
tras ampliariam o livre acesso, tanto de movimentos sociais 
organizados quanto de partidos politicos, aos meios eletroni
cos de comunica<;ao de massa, como condir;ao para a conces
sao de licenc;as publicas, sob as quais o neg6cio da televisao 
e do radio e conduzido. 

Visto em seu conjunto, na combina<;ao de todas as suas 
partes, tal projeto de redirecionamento e transforma~ao dos 
Estados Unidos pode parecer excessivamente abrangente e 
ambicioso, para resistir ao teste do constrangimento contex
tual. Mas e composto de elementos quase inteiramente fami
liares. 0 avanr;o em algumas de suas partes poderia ir muito 
longe, antes de se chocar contra os limites impastos por urn 
fracasso no avan<;o de outras. 

Este prograrna se endere<;a a urn eleitorado que ainda nao 
existe: a rnaioria da dasse trabalhadora capaz de transcen
der, em seus compromissos, divisoes raciais e religiosas. No 
entanto, ele nao torna como dada a existencia desse eleitora
do. Sua formula<;ao em pensamento e sua promoc;ao na pd.
tica ajudariam a trazer tal eleitorado a luz. 0 projeto ajuda a 
criar a base; a base permite ao projeto seguir adiante. A to
dos esses respeitos, apresentam-se problemas que nao sao 
unicarnente norte-americanos -mas tipkos das dificuldades 
a serem encaradas pela esquerda, em qualquer sociedade 
contemporanea, mais rica ou mais pobre. 

Nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar, tal 
projeto poderia ganhar vida somente no cenario de urn 
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amplo debate sobre a consciencia. Nesta luta, seria necessa
ria enfrentar a tendencia americana de rninimizar o espa<;o 
para alternativas institucionais- e de sobrestimar a possibi
lidade de o indivfduo salvar-se por sua propria conta. Parti
dos polfticos e movirnentos sociais sao instrumentos insufi
cientes para este trabalho profetico. 

Na discussao dessas crenc;as, tomarnos o espfrito da 
na<;ao como o objeto de atenc;ao, dado que o Estado-nac;ao 
perrnanece em terreno privilegiado para mudar, experimen
talmente, a vida social. As qualidades caracteristicas do povo 
americana sao sua energia, seu engenho, sua generosidade, 
sua boa-fe pratica, sua disposic;ao para cooperar e seu senso 
de que alguma coisa falta ern sua vida nacional e pessoaL 
Este sensa do que falta inspira seu esfor<;o incansavel e sua 
condoida busca por algo mais. Seus defeitos caracteristicos 
sao a idolatria de suas instituic;oes, a recusa ern reconhecer 
plenamente que a autoconstru<;ao depende da solidariedade 
social, a propensao para se acomodar a relac;oes de meia dis
tancia entre as pessoas - nem intimas nem afastadas - que 
lhes rouba a solidao sern lhes dar cornpanhia, e sua falta de 
irnagina<;ao. Nao podem eles propor rnaior conseqiiencia a 
seus interesses e ideais se nao encontrarem rnais ocasioes 
daquela disposic;ao para cooperar e sacrificar-se, de que 
depende toda a grandeza. 
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Tais alternativas para os paises mais ricos e mais pobres exi
gem, para o seu avan<;o, uma ordem global que nao os supri
ma por seu proprio desenho. A globaliza~ao se torna hoje urn 
alibi generico para a rendi<;ao: cada alternativa progressista e 
escarnecida sob o argumento de que os constrangimentos da 
globalizat;ao a tornam inviavel. A verdade, pon§m, e que, 
como as experiencias contrastantes da China e da America 
Latina contempodineas mostram, mesmo a presente ordem 
politica e econ6mica global permite urn arnplo espectro de 
respostas efetivas. Alern disso, nao temos razao alguma para 
abordar o regime economico e politico global estabelecido 
em urn torna-la-da-d.. A questao nao pode nunca ser apenas: 
quanto de globalizac;ao. Deve tambem sempre ser: que espe
cie de globalizac;ao? 

0 objetivo principal e urn pluralismo qualificado: urn 
mundo de democracias. As diferenc;as na forma de organiza
<;ao e de experiencia, em tal mundo, seriam limitadas somen
te pela exigencia de que nenhuma sociedade, que se proclame 
livre, faria a reforma depender da crise, ou negaria, a indivf
duos ou grupos dissidentes que nela possarn surgir, o poder 
efetivo e o direito formal de desafia-la. Este poder e este 
direito nunca estarao inteiramente assegurados, a nao ser 
que o indivfduo seja livre para escapar da sociedade e da cui-
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tura em que nasceu. Maior liberdade para cruzar fronteiras 
nacionais e trabalhar no exterior e nao apenas o mais pode
roso equalizador de circunstancia entre nac;oes. Ao ampliar a 
liberdade individual, fornece tambem urn resguardo de ulti
ma instancia. 

0 papel das diferenc;as nacionais, num mundo de demo
cracias, e representar uma forma de especializac;ao moral: a 
humanidade pode desenvolver seus poderes e possibilidades 
apenas se o fizer em direc;oes diferentes. 

A reforma da globalizac;ao nunca sera ofertada, por uma 
elite internacional de reformadores, a massas agradecidas e 
bem-comportadas de homens e mulheres comuns. Sera o 
resultado de uma luta enraizada naquele que permanece o 
mais importante cenario da procura de alternativas: os 
Estados-nac;oes e os blocos regionais do mundo. Para que 
.uma tal reforma se realize, muitos pafses precisam tomar 
uma direc;ao que os conduza ao conflito com as regras esta
belecidas e os compromissos formativos da ordem global. E 
inverossimil que os constrangimentos impastos pela ordem 
presente impec;am urn determinado pafs de dar os primeiros 
passos na busca de alternativas, como as que exploro aqui. 
Estes constrangimentos se tornarao intoleraveis, todavia, 
assim que tais alternativas forem levadas adiante. 

Hoje, as sociedades com maior potencial para se conver
ter em espa<;OS de resistencia podem ser OS paises COntinentais 
em desenvolvimento - China, India, Russia e Brasil. Estes 
pafses combinam em si os recursos praticos e espirituais com 
que imaginar-se como mundos diferentes. Sua vantagem, 
como agentes da transformac;ao do mundo, no entanto, nao e 
mais que relativa e circunstancial. Alem disso, cada urn deles 
foi recentemente inibido, por diferentes razoes, em sua capa-
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cidade de aproveitar seu potencial para o desafio. Para ter 
exito em suas tentativas de rebeliao e reconstru~ao, eles neces
sitariam da ajuda nao apenas urn do outro, mas tambem de 
europeus e norte-americanos de mentalidade internacional. 

Reformas nos arranjos do regime politico e economico 
mundial devem, entao, ser demandadas por Estados-na~oes 
que insistam em reconciliar seus experimentos rebeliomirios 
com urn engajamento total naquele regime. As reformas, por 
sua vez, facilitariam o progresso das heresias. E nesta intera
~ao entre desvio nacional e reconstru~ao global que hoje resi
de a esperan~a maior para a humanidade. 

0 programa dos progressistas para a reforma da globali
za~ao deveria incluir, ao menos, tres elementos: o redesenho 
do regime de comercio global; o redirecionamento das orga
niza~oes multilaterais - em particular, as institui~oes de 
Bretton Woods; a conten~ao ou transforma~ao da ascenden
cia norte-americana. 

0 sistema emergente de comercio mundial esta agora 
organizado sabre tres princfpios, que deveriam ser radical
mente revistos. 0 primeiro principia toma a maximiza~ao do 
livre-comercio como a meta imperiosa do regime mundial de 
comercio. 0 quase ininterrupto recorde de dosagem e seleti
vidade no livre-comercio, que acompanhou a ascensao de 
todas as mais ricas economias contemporaneas, e vista, pelos 
ide6logos do presente sistema, como uma orienta~ao arcaica 
e equivocada. Em vez de tal abordagem qualificada, ha uma 
tentativa de cristalizar, como lei inflexivel do comercio, o 
que, na maior parte da hist6ria moderna, nao foi mais do que 
uma doutrina controversa e contestada. 

Corolario da maximiza~ao do livre-comercio e a minimi
za~ao das oportunidades de optar fora das regras gerais de 
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comercio. 0 Acordo Geral de Tarifas e Comercio (GATT) 
era pr6digo em tais oportunidades. 0 regime da Organiza
<;ao Mundial do Comercio, que o substituiu, restringiu-as 
drasticamente. 

A meta central do regime de comercio global deveria ser 
facilitar a coexistencia de trajet6rias de desenvolvimento e 
experiencias de civiliza<;ao alternativas, dentro dos amplos 
limites de urn pluralismo democnitico. 0 livre-comercio e 
urn meio, nao urn fim. Nao estani segura nenhuma economia 
mundial aberta que dependa da supressao do experimentalis
mo democnitico, incluindo a experimenta<;ao com os arran
jos institucionais, que definem tanto a democracia polftica 
quanto a economia de mercado. 

Urn corolario deste prindpio contrastante e que OS pafses 
deveriam gozar de ampla latitude, em sua capacidade para 
optar pelo abandono das regras gerais, desde que tais op<;oes 
externas sejam negociadas na base de uma correspondente 
perda de acesso a mercados de outros pafses. Uma op<;ao 
dessa natureza pode nao se dar s6 no interesse dos pafses que 
a exercitem, mas no interesse de todo o mundo. Como esta
dos membros da ordem global, o mundo inteiro tern interesse 
em se proteger de riscos, estimulando uma maior variedade 
de experiencia nacional do que este contraprindpio permitiria, 
se nao fosse suplementado por direitos a op<;oes externas. 

0 segundo prindpio do presente regime mundial de 
comercio esta no esfor<;o para organizar o comercio mundial 
na base de uma visao particular, dogmatica, de como uma 
economia de mercado deveria se estruturar. 0 resultado e a 
pressao para incorporar, nas regras do sistema comercial, as 
formas de contrato e propriedade hoje estabelecidas nas eco
nomias mais ricas - e proscrever, como subsfdios proibidos, 
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urn amplo elenco de formas possfveis de coordenac;ao entre 
governo e inidativa privada. 

Uma economia de mercado nao pode criar suas pr6prias 
pressuposic;oes, induindo suas pressuposic;oes institucionais. 
Do ponto de vista da ideia abstrata de urn mercado, e intei
ramente arbitrario onde e como trac;ar a linha entre as per
missiveis e impermissiveis instancias de associac;ao entre 
Estado e empresas privadas. No entanto, as ideias confusas, 
que muitas vezes tomamos erroneamente por ortodoxia eco
nomica, associam regularmente urn modo particular de tra
c;ar esta linha com a natureza do mercado e as exigendas do 
livre-comercio. Quanto mais estreito o espac;o franqueado ao 
engajamento governarnental na criac;ao de novos tipos de 
mercado - dando mais oportunidades, de mais modos, a 
rnais pessoas -, maior a probabilidade de que a distribuic;ao 
de vantagem comparativa na economia mundial parec;a urn 
fato tao natural e tao dificil de mudar, quanta a distribuic;ao 
dos dimas. 

0 principia oposto, em que a alternativa deveria se 
basear, e uma recusa a incorporar, no regime do comercio 
global, as suposic;oes de qualquer variante particular da eco
nomia de mercado, salvo suposic;oes que possam derivar de 
direitos humanos basicos. 0 padriio aplicavel de tais direitos 
deve evoluir a medida que a humanidade se tome rnenos 
tolerante com a opressao - e que a ordem global se conver
ta num mundo de democracias. Esta evolw;ao refletiria, por 
exemplo, a pressao para universalizar padroes de seguranc;a 
ocupacional, proibir o trabalho infantil, garantir o direito de 
organizar sindicatos e fazer greve, e, mais amplamente, asse
gurar a participacrao democratica na vida nacional. 
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Dentro desses limites, o sistema de comercio nao deveria 
se cristalizar em uma versao da combina<;ao acidental de 
direitos a que chamamos propriedade. Nem deveria impor, 
em nome da ideia de propriedade intelectual, o modo de 
transformar inova<;6es em ativos que venham a favorecer os 
pafses ricos. Nao deveria proscrever, como subsfdios proibi
dos, o uso do poder governamental para remodelar rnerca
dos, nem para superar as inibi<;6es do atraso relativo. 
Iniciativas para abrir mercados nao deveriam ser confundi
das com aloca<;6es de recursos para substituir resultados de 
mercado. 

0 terceiro princfpio em que o regime de comercio global 
repousa e urn entendirnento seletivo do que significa a ideia 
de uma economia mundiallivre. Urn sistema esta estabeleci
do, sob o qual o capital e livre para percorrer o mundo, 
enquanto o trabalho perrnanece preso no Estado-na<;ao ou 
em blocos de Estados-na<;6es relativamente homogeneos, 
como a Uniao Europeia. Charnam de liberdade esta £alta 
seletiva de liberdade. 

0 princfpio contrario deveria ser afirmado: capital e tra
balho ganham juntos, em pequenos passos cumulativos, 
liberdade para cruzar fronteiras nacionais. Nada contribuiria 
mais, para uma rapida atenua<;ao das desigualdades entre as 
na<;oes, do que maior liberdade de movimento para o traba
lho. Nada ajudaria tanto a acelerar a mudanc;a que, ernbora 
desequilibradamente, vern ha tempos acontecendo no mun
do: a distin<;ao moral e institucional - engajamento com
partilhado na constru<;ao de urn futuro compartilhado -
substituindo a sucessao geracional, como a base do que e 
uma na<;ao. 
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Para todos os muitos problemas que o fortalecimento de 
urn tal direito produziria- em particular, a ameac;a a situa
c;ao do trabalho nos paises mais ricos e o perigo de uma res
pasta reacionaria -, a resposta e sempre a mesma: progredir 
passo a passo. Licenc;as para o trabalho temporario tern de 
vir antes de dotac;oes sociais plenas - e o direito de agregar 
deve ser balanceado pelo poder de excluir. A mudanc;a de 
direc;ao teria, contudo, impacto tremendo no carater da 
ordem mundial e na natureza de cada estado dentro dela. 

A reforma do sistema de comercio global deveria ser 
acompanhada de uma reorientac;ao das organizac;oes multi
laterais: em particular, das organizac;oes originais do sistema 
de Bretton Woods - o Fundo Monetario Internacional e o 
Banco Mundial. Essas organizac;oes - severamente ( o FMI) 
ou brandamente (o Banco Mundial)- servem hoje de bra
c;os do programa com que os paises mais ricos pressionam os 
mais pobres. E que os mais pobres aceitam apenas quando 
tao imprevidentes ou azarados a ponto de terem de depender 
de seus supostos tutores e censores. 

Num periodo em que muitas alternativas em estrategia 
de desenvolvimento e ordem institucional florescerem, estas 
organizac;oes podem ter razao para exercer uma pressao con
trastante: procurar uma base de principios e compromissos 
centrais comuns, sobre a qual estabelecer uma economia glo
bal aberta, num mundo de democracias. No entanto, numa 
situac;ao como esta em que hoje nos encontramos- a dita
dura da falta de alternativas -, seu papel principal tern de 
ser o de apoiar a emergencia da diferenc;a. Elas serao mais 
uteis a humanidade se atuarem de maneira contraria, procu
rando a convergencia quando a divergencia prevalece e a 
divergencia quando a convergencia reina. 
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Dever-se-ia estabelecer o prindpio de que, na medida em 
que estas organiza~oes tern responsabilidades universais, 
devem ter poderes minimos. Por exemplo, o trabalho mini
malista do FMI seria ajudar a manter a economia mundial 
aberta, diante de crises ocasionais de balan~a de pagamentos 
e profundas diferen~as de orienta~ao. Longe de usar proble
mas como ocasiao para impor uniformidade, organizaria -
ou, em ultimo caso, forneceria - empn!stimos de curto 
prazo ou garantias de credito para melhor apoiar a experi
menta~ao nacional. 

Na medida, no entanto, em que as organiza~oes multila
terais estao profundamente envolvidas - como banqueiros 
privados ou experts publicos - em assistir e ajudar a definir 
estrategias de desenvolvimento e agendas de reformas na~io
nais, deveriam servir ao pluralismo. 0 unico caminho seguro 
para isto e se tornarem pluralistas elas mesmas. No exerdcio 
desta forma~ao de compromissos deveriam ser fragmentadas 
em multiplas organiza~oes ou transformadas em conchas ou 
redes, acomodando times rivais. Cada uma dessas organiza
~oes multiplas ou desses times se colocaria a servi~o de dife
rentes agendas e estrategias. 

Tal esquema poderia ser efetivamente implementado ape
nas se seu financiamento fosse em grande parte automatico. 
Pode ser financiado, por exemplo, por uma sobretaxa mun
dial sobre o imposto mais comum e economicamente neutro, 
hoje, no mundo: o imposto abrangente e uniforme sobre o 
valor agregado. Se o mundo fosse sabio e justo o bastante 
para tolerar urn grau moderado de redistribui~ao m6dica, tal 
sobretaxa seria calculada em tres ou quatro indices, de acordo 
com a renda per capita do pais. Chame-se a esta a taxa do plu-
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ralismo: urn impasto cobrado para apoiar o casamento do 
progresso economico com o experimentalismo institucional. 

Antes que uma pluralidade de poderes mais genufna 
emerja novamente no rnundo, nem a reforma do sistema 
internacional de comercio, nem a reorienta~ao das organiza
~oes multilaterais serao suficientes para criar uma ordem glo
bal mais hospitaleira as alternativas democratizadoras. Para 
que tal pluralismo prevalec;a, e tarnbem necessaria canter a 
ascendencia norte-americana ou transformar seu carater. 
Desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial, todo governo 
norte-americana tern lutado para submeter a precaria estru
tura da organiza~ao internacional aos compromissos ideol6- · 
gicos e as preocupa~oes com seguran~a dos Estados Unidos. 
Toda administra~ao norte-americana tern estado por tras das 
cortinas das organiza~oes internacionais e puxado suas cor
das. Por cerca de cern anos, as metas inflexfveis da politica 
externa norte-americana tern sido exercer hegemonia indis
putavel no hemisferio ocidental - e impedir qualquer outro 
poder de consolidar sua posi~ao regional, em qualquer outra 
parte do mundo, que o fa~a entao capaz de tentar alcan~ar 
influencia global. Melhor a hegemonia norte-americana do 
que qualquer outra pensavel no momenta. Mas muito 
melhor nao ter hegemonia alguma. Melhor ainda - ou espe
cialmente -, para o povo norte-americana, que se arrisca a 
trocar uma republica por urn imperio. 

Os Estados Unidos sao urn poder revolucionario: sua 
concep~ao de seus interesses e tao ideol6gica, quanta pratica. 
Sua civilizac;ao representa uma varia~ao heretica de algumas 
ideias centrais do Ocidente. Os norte-americanos quiseram 
eximir suas pr6prias institui~oes do impulso experimentalis-
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ta que, de outro modo, prevalece em sua cultura. Eles tern 
acreditado que descobriram a formula de uma sociedade 
livre- uma formula a ser revisada apenas raramente, e em 
face· de extrema pressao. Eles congelaram, assim, a dialetica 
- indispensavel ao aperfei<;oamento da sociedade - entre 
institui<;oes ou praticas e ideais e interesses. Com isso, me
nosprezam nossas obriga<;oes uns para com os outros e exa
geram a capacidade do indivfduo para fiar-se, qual pequeno 
rei, so em si mesmo, Suas concep<;oes de democracia polftica, 
de economia de mercado e de sociedade civil livre sao expres
soes fieis destas cren<;as. 

Toda a humanidade tern motivos para impedir que se 
imponha, em nome da liberdade, ao resto do mundo - e a 
seus patrocinadores, as prerrogativas de Constantino. So
mente se circunscrevermos a for<;a e mudarmos a natureza da 
influencia americana, poderemos criar situac;ao mundial mais 
aberta as reformas nacionais e internacionais que represen
tam, hoje, a esperanc;a maior de urn caminho para o futuro. 

Como reconciliar urn pluralismo mais amplo de trajeto
rias de desenvolvimento e experiencias de civilizac;ao com o 
fato do predomfnio americana? Negar o fato desta predomi
nancia e se apegar a fantasia jurfdica da igualdade das nac;oes 
e renunciar ao trabalho de responder a questao. 

Comparem-se tres tradic;oes de pensamento e pratica 
internacionais, na historia moderna: a Metternichiana, a 
Wilsoniana e a Bismarckiana. 

A tradi<;ao Metternichiana tern a ordem como seu com
promisso formativo e o concerto de grandes poderes contra 
esforc;os de subversao, como seu metodo preferido. Trans
formando a vantagem presente em direito investido adquiri
do, procura fechar as portas a revoluc;ao. 
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0 prop6sito definidor da tradi~ao Wilsoniana e universa
lizar a autodetermina~ao nacional. No entanto, ve a autode- · 
terminac;ao nacional como urn instrumento para a propaga
c;ao de valores e instituic;oes intirnamente identificados com 
os grandes poderes - ou o grande poder - que sustenta o 
sistema estatal. Esta tradic;ao favorece urn pluralismo de 
poder, atraves de seu compromisso com a autodeterminac;ao 
nacional. Mas nao ve incompatibilidade alguma entre tal 
pluralismo e o compromisso de propagar instituic;oes e ideais 
do poder ou poderes que a patrocinam. Seu principal meto
do esta no direito e na organizac;ao internacionais, suplemen
tados por guerras que sao, tambem, cruzadas ideol6gicas. 
Seu programa depende do feliz acidente da coincidenda 
entre poder e direito; a ascensao dos Estados Unidos ao 
poder mundial e o suposto fato providencial em que seu 
raciodnio se fia. Ela e, portanto, incapaz de admitir qualquer 
contradic;ao entre a defesa deste poder e os interesses da 
humanidade. 

A preocupac;ao principal da tradic;ao Bismarckiana e evi
tar a consolidac;ao de qualquer hegemonia, particularmente, 
atraves da guerra. Ela quer impedir qualquer dos grandes 
poderes de marginalizar os outros, ou de forc;a-los a escolher 
entre a guerra e a rendic;ao. Abstraida de seu cenario hist6ri
co original, ela se define por sua conexao a uma pluralidade 
de centros de poder e por seu ceticismo acerca da associa<;ao 
entre poder e ideologia. Para alcanc;ar seus fins, procura 
atrair poderes maiores e menores para entendimentos parti
lhados e praticas de ac;ao combinada. Seu metodo preferido e 
se concentrar em praticas que ficam numa zona intermedia
ria entre a forc;a (exercida por meio da guerra ou de ameac;a 
de guerra) eo direito (ancorado na ideologia). Desta fixac;ao 

149 



ROBERTO MANGABEIRA UNGER 

em terreno intermedio vern uma de suas maiores forc;as: sua 
abertura para a correc;ao a luz da experiencia e da circuns
tancia que se alterou. 

A contenc;ao da hegemonia americana, no interesse do 
pluralismo democnitico, requer uma transposi\aO e recombi
nac;ao de duas destas tres tradic;oes. Da tradic;ao Wilsoniana, 
deverfamos tomar o compromisso com a autodeterminac;ao 
nacional e os direitos humanos, livrando-os do dogmatismo 
ideol6gico e institudonal que convida a confusao entre o que 
urn pafs prega e o que a humanidade necessita. Da tradic;ao 
Bismarckiana, deveriarnos tomar o compromisso com a plu
ralidade de centros de poder e o esfon;o para fazer avanc;ar 
este compromisso atraves de entendimentos entre Estados, 
entendirnentos artkulados a meio caminho entre o direito e a 
forc;a. No entanto, deverfamos aliviar esse cornpromisso com 
uma pluralidade de poderes de qualquer relutancia em defi
nir limites marais e politicos para as diferenc;as nacionais 
toleraveis num mundo de democracias. 

Neste espfrito, imagine-se uma iniciativa politico-diplo
matica fora do sistema relativamente estultificado das Nac;oes 
Unidas. Sua relac;ao com este sistema seria urna relac;ao aber
ta; na medida em que obtivesse exito, ajudaria a trazer as 
Nac;oes Unidas de volta a vida. Os parceiros basicos, na ini
dativa, seriam a corrente de opiniao internadonalista dentro 
dos Estados Unidos, a Uniao Europeia e alguns dos grandes 
pafses ern desenvolvirnento (China, India, Russia, Brasil). A 
iniciativa procuraria estabelecer urn regime de rela<;oes entre 
os Estados Unidos e os poderes de nivel medio, com as 
seguintes regras operacionais: 

Primeiro, as questoes principais de reforma e seguran<;a 
internacional devem ser decididas por consenso entre os par-

1 5 () 



0 QUE A ESQUERDA DEVE PROPOR 

ceiros. 0 consenso e definido como uma rnarcante preponde
rancia de opiniao entre OS Estados Unidos, a Uniao Europeia 
e os paises continentais em desenvolvimento. 0 autogoverno 
democratico nao e uma exigencia para a participa<;ao nesta 
alian~a, mas tambem a ausencia de progresso em dire~ao a 
democracia nao e compatfvel com a continua~ao do engaja
mento em seus assuntos. 

Segundo, os parceiros dos Estados Unidos, nesta alian<;a, 
reconhecem o fato da ascendencia norte-americana, sem afir
mar sua legitimidade. A implica~ao pratica e que nenhuma 
amea~a aos interesses vitais de seguran~a dos Estados Unidos 
pode ser tolerada pela alian~a. Reciprocamente, os Estados 
Unidos servem como co-fiadores do regime multilateral. 

Terceiro, embora, no limite, os Estados Unidos sejam 
livres para agir segundo entendimento proprio de seus inte
resses de seguranc;a, sempre que forem de encontro ao enten
dimento de seus parceiros na alian~a, pagam urn pre~o. Para 
limita-lo, OS Estados Unidos se aproximarn 0 maximo passi
ve! do conjunto dos parceiros. Este agrupamento de poderes 
menores contra os Estados Unidos e, no entanto, uma conse
qiiencia de que a politica norte-americana sempre procurou, 
prioritariamente, evitar que tal acontecesse. Assim, o regime 
se beneficia de urn mecanismo auto-estabilizador. 

Tal constrw;ao politico-democnitica representa uma ten
tativa de escapar do contraste perigoso entre o fato bruto da 
hegemonia norte-americana e a fic~ao jurfdica da igualdade 
dos Estados. Desenvolvendo instrumentos protolegais, antes 
que legais ou extralegais, ela tern urn atributo vital: e capaz 
de evoluir. 

No cora~ao de tal regime, encontra-se uma transa~ao. 
Por meio das vozes dos poderes menores, o mundo reconhe-
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ce o fato, nao o direito, da ascendencia norte-americana. E o 
faz em troca de urn avan~o em dire~ao ao pluralismo global. 
Ansioso para escapar tanto dos perigos da anarquia quanto 
dos fardos do imperio, os Estados Unidos, por sua vez, acei
tam urn sistema que cobra urn pre~o mais alto por a~6es uni
laterais que os americanos levem a cabo, ao arrepio do enten
dimento multilateral. 
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11 Duas concepc;oes de esquerda 



0 que significa ser de esquerda, hoje? Uma ideia preexisten
te deve ser realizada numa nova circunstanda, atraves de urn 
novo projeto. 0 novo projeto, por seu turno, requer a rein
vens;ao da ideia preexistente. 

Duas concepc;oes de esquerda deveriam lutar, agora, pela 
primazia. Uma expressa a orienta<;ao da social-democracia 
institucionalmente conservadora e seu continuo recuo diante 
da ambi<;ao transformadora, tanto nos paises mais ricos quan
to nos mais pobres. A outra anima, aprofunda e generaliza 
uma dire<;ao programatica, como a esbo<;ada nestas paginas. 

A primeira das duas concep<;6es prevalece, embora pou
cos de seus adeptos a reconhe<;am pelo que ela e. Ela tern 
duas partes: somente uma destas partes e regularmente expli
citada; a outra, geralmente, permanece nas sornbras. A parte 
que se explicita e o comprornisso com uma maior igualdade 
de recursos e de chances na vida, a ser alcan<;ada, sobretudo, 
pela redistribui<;ao compensat6ria, via tributa<;ao e transfe
rencia. A fun<;ao principal desta redistribuic;ao, hoje, e ate
nuar os efeitos na segmenta<;ao hierarquica da economia 
sabre as desigualdades de renda; a preocupa<;ao primaria e 
com a desigualdade de renda e de padroes de vida. 0 aparen
te extremismo do compromisso com rnaior igualdade coexis-
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te com a estreiteza do resultado pretendido- maior igualda
de de renda - e dos meios preferidos - correr;ao retrospec
tiva via transferencias governamentais. 

A parte deixada na sombra, nesta concepr;ao dominante 
de esquerda, e 0 background institucional estabelecido de 
vida economica e social. Experimentos de remodelar;ao insti
tucional sao associados as calamitosas aventuras politicas do 
seculo XX. A questao e ador;ar o que ja nao sabemos como 
repensar e refazer. De acordo com este ponto de vista, se ha 
grandes mudanr;as institucionais a fazer, nao sabemos quais 
sao. Se sabemos, somos, contudo, impotentes para realiza-las, 
e fomos bern advertidos para temer os perigos de qualquer 
tentativa para introduzi-las. 

Muitas das mais influentes filosofias politicas de hoje 
teorizam a combinar;ao de igualitarismo redistributive com 
ceticismo institucional ou conservadorismo Ao fazer isso, 
conferem urn halo filos6fico a social-democracia. Os fil6so
fos concordam, em sua maior parte, sobre o ponto final: ~ 
retificar;ao do liberalismo classico pela social-democracia 
redistributiva e institucionalmente conservadora. Eles discor
dam apenas acerca do ponto de partida: em que vocabulario 
este dogma pietista e desesperanr;ado se expressa melhor - e 
sobre que suposir;oes melhor se assenta. Como tal represen
tar;ao poderia passar por pensamento? 

Pode parecer estranho que urn igualitarismo redistributi
ve - que, quando formulado abstratamente, aparenta radi
calismo - possa coexistir com uma aceitar;ao covarde dos 
arranjos estabelecidos. A aparente contradir;ao, no entanto, 
revela o resultado real: os arranjos institucionais, intocados e 
inc6lumes, reduzem o igualitarismo te6rico a seu tamanho. A 
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medida de igualdade economica, que de fato se pode alcan
~ar, e a medida compativel com aqueles arranjos. Sabemos, 
por experiencia hist6rica, que dota~oes sociais funcionam -
mais para fortalecer do que para equalizar. Por mais que 
equalizem, seu efeito e ancilar a reformas que podern ampliar 
as oportunidades economicas e educacionais. 

0 igualitarismo extreme e teoretico desta concep~ao do 
trabalho da esquerda, com seu foco exdusivo na circunstan
cia material, serve como urn premio de consolac;ao. Nao 
podemos nos tornar maiores; entao, deixern-nos ser rnais 
iguais. A substitui~ao inverte a rela~ao que deveria existir 
entre o alargamento dos poderes humanos e o comprornisso 
de diminuir desigualdades extremas e cristalizadas, tanto de 
circunstancia quanto de oportunidades. Capacitar todos para 
alargar aqueles poderes e a nossa razao maior para superar as 
desigualdades. Sabemos que estamos fazendo urn bern peque
no, em troca de urn certo mal, se nossos esforc;os para moderar 
as desigualdades servern apenas para tornar rnais facil, para 
n6s, suportar a diminui~ao de nossos poderes. 

Uma concepc;ao alternativa do que significa ser de es
querda substitui ambos os elementos desse falso igualitaris
mo. Em Iugar do ceticismo e do conservadorisrno diante das 
institui~oes, coloca uma sucessao de mudan~as institucionais 
e a pratica da experimentac;ao institucional. 0 ponto e rejei
tar a escolha entre mudanc;a institucional por atacado e 
humanizac;ao, atraves de redistribuic;ao economica e idealiza
~ao legal, dos arranjos estabelecidos. 0 projeto que toma o 
Iugar desta escolha inaceitavel e a democratiza~ao do merca
do, o aprofundamento da democracia e o fortalecimento do 
individuo. A pratica que toma seu lugar enfraquece o con-
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traste entre engajamento num mundo e a<;ao para mudar este 
mundo, a firn de que rnelhor possamos desafiar e transfor
mar, ao tempo ern que nos engajamos. 

A meta fundamental que este projeto e esta pratica visam 
e nos fazer rnaiores - individual e coletivarnente - e rnais 
iguais, apenas na rnedida em que a desigualdade nos diminui 
enos confina. 0 objetivo e rnenos humanizar a sociedade do 
que divinizar a hurnanidade: revelando-nos, fazendo-nos 
rnais a semelhan<_;:a divina. 

0 mais primitivo sentido deste impulso para divinizar a 
humanidade e o esfor<_;:o para equipar nossa energia constru
tiva, dirninuindo o contraste entre a intensidade de nossos 
desejos e a sordidez com que desperdi<;amos nossas vidas. 0 
poeta Wordsworth descreveu o problema em seu panfleto "A 
Conven<_;:ao de Cintra", mas nao sugeriu a solu<;ao: 

" ... As paixoes dos homens (quero dizer, a alma da sensi
bilidade no cora~ao do homem) - em todas as querelas, em 
todas as contendas, em todas as indaga~oes, em todos os 
deleites, em todos os empregos que sao procurados pelos 
homens ou impingidos a eles - transcendem incomensura
velmente seus objetos. A verdadeira tristeza da humanidade 
consiste nisto - nao em que a mente do homem fracasse; 
mas em que o curso e as demandas da a~ao e da vida so 
muito raramente correspondem a dignidade e intensidade 
dos desejos humanos - dai que, 0 que e lento para desfale
cer, e facilmente posto de !ado e ultrajado., 

No entanto, ha uma solu<;ao - ao menos, em alguma 
medida e em certo sentido. Ela requer urn conjunto sustenta
do de mudan<_;:as na organiza<;ao da sociedade, assim como 
na orienta<;ao da consciencia. Seus benefkios tocam em nos
sos interesses mais fundamentais. Primeiro, em nosso interes-
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se material de aliviar o fardo da pobreza, do trabalho peno
so e da doen<;a, que pesam na vida humana - ela torna mais 
leve este fardo pelo desenvolvimento daquelas formas de 
coopera~ao mais hospitaleiras a inova~ao permanente. 
Segundo, em nosso interesse social de desatrelar as rela~oes 
cooperativas das restri~oes da divisao social e da hierarquia 
predeterminadas. Terceiro, em nosso interesse moral de criar 
circunstancias que nos capacitem melhor para reconciliar as 
exigencias conflitantes da autoconstru<;ao: viver entre outros 
sem perder o domfnio sabre si mesmo. Quarto, em nosso 
interesse intelectual e espiritual de arranjar a sociedade e a 
cultura de tal modo que estejamos mais bern preparados para 
ser tanto insiders quanto outsiders, engajando-nos sem nos 
render. 

0 alargarnento dos poderes humanos individuais e cole
tivos que deverfamos procurar e estimar esta na combina<;ao 
destes quatro interesses. Seus protagonistas e beneficiaries 
sao hornens e mulheres comuns, antes que uma elite de 
her6is, genios e santos. 

0 ideal da igualdade joga urn duplo papel em tal concep
r;ao: como uma pressuposi<;ao e uma exigencia pnitica. 
Como pressuposi<;ao, igualdade significa que somas todos 
capazes de nos tornar maiores e mais a semelhan~a divina; as 
divisoes dentro da humanidade sao superficiais e efemeras. 
Na<;oes ou classes particulares podem ser pioneiras em des
cobertas, inven~oes ou arranjos que tenham valor para toda 
a hurnanidade. A particularidade, entretanto, pertencera en
tao mais ao enredo do que a mensagem. 

Como exigencia pra.tica, igualdade significa evitar extre
rnos de privilegio e priva<;ao: impedir que a transmissao here
ditaria de vantagens e desvantagens economicas e sociais, 
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atraves da familia, modele decisivamente as chances de vida 
dos indivfduos. Significa, tambem, impor limites a beneffcios 
que venham a caber a individuos, como resultado de dotes 
ffsicos e intelectuais herdados. Quanto e por quais criterios? 
Por nenhuma outra medida do que a avalia~ao- na circuns
tancia existente- do perigo da armadilha do privilegio que 
se perpetua, contrastado com os beneffcios da flexibilidade, 
do oportunismo, do livre experimento no projeto de demo
cracia e diviniza~ao. 

Tal avalia~ao teni todas as controversas e paradoxais 
caracteristicas de a~ao e inten~ao em contexto. Qualquer 
tentativa de fixar uma rfgida igualdade circunstancial, ou de 
adotar como prindpio-guia a preferencia por qualquer 
arranjo que produza maior beneficia para os menos favoreci
dos, representani uma orienta~ao errada. Uma tentativa des
tas perverte o esfor~o que deveria estar diretamente no cerne 
do programa da esquerda: a luta para fazer, do ordinaria, 
grande, nao considerando nada como dado e remodelando 
tudo, a pouco e pouco - e passo a passo. 

Ha urn dornfnio no qual a combina~ao destes impulsos 
ganha maior clareza e significado: a reforma dos arranjos 
que definem democracia. A reimagina~ao institucional e o 
refazer da democracia representam mais do que apenas outro 
cenario para o experimento a servi~o da grandeza. Reorga
nizam o dorninio da vida social que mais influencia os termos 
nos quais podemos reorganizar todos os demais domfnios. 

0 projeto de desenvolvimento de uma democracia de 
alta-energia e terreno comum as propostas que a esquerda 
deveria esposar, hoje, para os pafses mais ricos e mais pobres. 
!lustra, em seus aspectos mais gerais, a natureza do casamen
to entre os dois elementos que formam a segunda concep~ao 
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de esquerda - a pratica do experimentalismo institucional e 
o compromisso de tornar maiores as pessoas e as experien
cias comuns, ao dar amplitude e equipamento a sua intensi
dade oculta. 

A democracia, vista desta perspectiva, nao diz respeito 
apenas a autogoverno popular e sua reconcilia~ao com direitos 
individuais. Democracia diz respeito, tambem, a permanente 
cria~ao do novo. As praticas coletivas para a permanente cria
~ao do novo constituem urn ponto no qual nossos interesses 
mais basicos se encontram: nosso interesse material no pro
gresso pratico, nosso interesse social na subversao da predes
tina~ao por classe e cultura, nosso interesse moral na recon
cilia~ao das condi~6es conflitantes da auto-afirma~ao do 
individuo e nosso interesse espiritual no engajamento sem 
rendi~ao. 

Cinco temas se amalgamam na ideia, como na constru
~ao institucional, de uma tal democracia. 

0 primeiro tema e 0 desenvolvimento de arranjos que 
favore~am urn elevado, sustentado e organizado nivel de 
engajamento popular na politica. Politica com conteudo 
estrutural, hospitaleira a pratica repetida da reforma radical 
na ausencia de crise, tern de ser politica de alta temperatura. 
Para ser fertil a causa da democracia e ao programa da 
esquerda, a politica de alta temperatura deve ser institucio
nalizada, antes que anti ou extra-institucional. Para este fim, 
os arranjos politicos devem favorecer quaisquer regimes elei
torais que encorajem o desenvolvimento de partidos politicos 
fortes, com perfis programaticos bern definidos. Devem asse
gurar aos partidos politicos e movimentos sociais organiza
dos maior acesso livre aos meios de comunica~ao de massa, 
especialmente, televisao e radio. E devem enfraquecer a 
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influencia do dinheiro na polftica, provendo, por exemplo, o 
financiamento publico de campanhas e restringindo, tanto 
quanto possfvel, o uso eleitoral de recursos privados. Em par
ticular, devem proibir o uso de dinheiro privado para comprar 
espa<;o na mfdia. 

0 segundo tema e a predisposi<;ao no sentido da nipida 
resolu<;ao de impasses entre setores do governo e o envolvi
mento do eleitorado nesta resolu<;ao. 0 ponto deveria ser 
transformar o governo constitucional numa maquina de ace
lera<;ao- e nao de retardamento- da polftica. Trata-se de 
uma preocupa<;ao de particular for<;a, quando os arranjos 
constitucionais estabelecem urn governo dividido, como o 
fazem sob o regime constitucional norte-americano. A solu
<;ao, entao, e delinear meios que preservem a for<;a plebiscita
ria da elei<;ao direta de urn presidente poderoso num grande 
Estado federal e, ao mesmo tempo, equipem o regime com 
instrumentos para a rapida ruptura de becos sem safda, na 
base do envolvimento popular: abrangentes plebiscitos pro
gramaticos, acordados por ambos os setores polfticos, e elei
<;6es antecipadas, convocadas por urn ou outro setor. Ao 
tempo em que rompem impasses, estes instrumentos irao aju
dar, tambem, a fazer subir o nfvel da temperatura na polftica 
nacional. 

Urn sistema parlamentarista puro, sem separa<;ao de po
deres, parece prescindir de ferramentas para a quebra de 
impasses. Embora tal sistema possa sofrer de urn equivalen
te funcional do retardamento programado da polftica, que 
acompanha os governos divididos: se a sociedade e muito 
desigualmente organizada, o desenvolvimento efetivo da 
atividade polftica pode descambar para uma barganha in
conclusiva entre interesses poderosamente estruturados. 
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0 remedio e insistir em iniciativas que levantem 0 nivel da 
mobiliza~ao politica organizada. E propagar, por amplos 
setores da sociedade, praticas avan~adas de produ~ao e 
aprendizagem, nao permitindo que elas permane~am retidas 
dentro de vanguardas isoladas. E estabelecer a solidariedade 
social sobre o alicerce de uma responsabilidade universal 
de cuidar dos outros. 

0 terceiro teina e a determina~ao de resgatar pessoas de 
circunstancias de desvantagem ou exclusao arraigadas, desde 
que elas sejam incapazes de escapar dali pelos meios de a~ao 
politica e economica de que podem, por si mesmas, pronta
mente dispor. Este objetivo deveria ser perseguido tanto para 
remediar, quanto afirmativamente. 

Como remedio, o prop6sito deveria ser levado adiante 
pelo estabelecimento de urn setor de governo (sob separa~ao 
de poderes) ou de uma agencia estatal (onde nao houver 
separac;ao) equipado com recursos praticos e legitima~ao 
polftica, a fim de realizar uma tarefa para a qual o Legisla
tivo, o Executivo eo Judiciario tradicionais estao mal prepa
rados. A tarefa e intervir em organiza~oes sociais particulares 
e praticas, que se tornaram pequenas cidadelas do despotis
mo, para reconstrui-las. 

Afirmativamente, a finalidade seria trabalhar para asse
gurar a todo cidadao urn suporte basico de recursos, tao logo 
a riqueza da sociedade - livre da tolerancia para com extre
mas desigualdades de circunstancia e oportunidade - o per
mitisse. E materia de circunstancia e experimento se este 
direito basico e universal ira tomar a forma de uma renda 
minima garantida ou de uma heran~a social. Tal heran~a 
seria a conta de uma dota~ao social, com recursos financei
ros, que o indivfduo poderia sacar em momentos decisivos de 
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sua vida. A heran~a minima garantida variaria para cima de 
acordo com os dois criterios de compensa~ao ou recompensa 
especial por feitos demonstrados, e compensa~ao para handi
cap comprovado. 

Com o privilegio de classe perdendo for~a, a sociedade 
deve tomar cuidado para nao refor~ar excessivamente aque
las vantagens que resultam ja de dotes naturais. Mas sem 
abra~ar uma formula dogmatica. Em vez disso, deveria mul
tiplicar o elenco de excelencias reconhecidas - e submeter, 
ao escrutfnio cetico, as razoes praticas para recompensar 
uma excelencia particular, em nome de urn suposto beneficia 
a sociedade (lembrando-se que a expressao de uma tal exce
lencia e provavelmente, ela mesma, uma fonte de alegria e 
poder, nao necessitando de maiores incentivos). E preciso 
avaliar esta razao para a recompensa, quando ela resistir ao 
escrutfnio, considerando-se o dano a textura da solidarie
dade social que possa ser provocado, seja pelo agravamento 
da desigualdade preexistente de dotes, seja pela inadequa~ao 
de uma recompensa devida. 

"Contra os talentos superiores de outra pessoa, nao ha 
defesa", escreveu Goethe, "senao o amor". 0 mais proximo 
equivalente do amor, na frieza objetiva da vida social, e a 
organiza~ao pratica da responsabilidade de cuidar dos 
outros, alimentada pelo paciente desenvolvimento da capaci
dade de imaginar a experiencia alheia. Informar e inspirar 
esta capacidade deve ser uma das grandes preocupa~oes da 
educa~ao sob a democracia. 

0 quarto tema eo compromisso de aumentar oportuni
dades para o desvio experimental em determinados setores e 
lugares. Nenhuma simples rela~ao invertida subsiste entre 
uma capacidade fortalecida para fazer op~oes decisivas na 
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politica nacional e uma capacidade crescente, de determina~ 
dos setores e localidades, para se mover em direc;:oes que 
divirjam daquelas escolhas. Podemos ter mais de ambas, mas 
somente se renovarmos os arranjos institucionais de ordena
c;:ao das relac;:oes entre as partes do estado nacional. E interes
se de todos que a sociedade, enquanto percorre uma certa tri
lha, estimule o desenvolvimento de contrastes fortes ao futu
ro que ela provisoriamente escolheu. Por este caminho, a 
sociedade se acautela enquanto opta. 

Para este fim, deveriamos nos libertar do preconceito de 
que todos os setores e localidades precisam gozar do mesmo 
e constante poder de variac;:ao experimental. Quando urn 
suporte amplo e forte se desenvolve, em urn lugar ou setor, 
para que este fac;:a opc;:oes externas a algum aspecto do regi
me jurfdico legal, a fim de tentar alga completamente dife
rente, o experimento deveria ser permitido, mesmo irnpondo 
urn custo ao conjunto da coletividade. Permitido na medida 
em que a liberdade de opc;:ao externa seja submetida a poste
rior avaliac;:ao e confirmac;:ao na politica nacional- e em que 
nao seja usada para estabelecer novas exdusoes e mferiorida
des, imunizadas contra o questionamento eficaz. 

0 quinto tema e o esforc;:o crescente para combinar tra
c;:os de democracia representativa e de democrada direta, 
mesmo nos maiores Estados. A democracia direta nao 
suplanta a representativa - enriquece. Este quinto tema 
reforc;:a o primeiro: a elevac;:ao da mobilizac;:ao politica orga
nizada. Alem disso, intensifica a experiencia de protagonis
mo que a esquerda deveria querer estimular em todas as ins
tancias da vida social. 

A combinac;:ao de democracia direta e representativa 
pode ser promovida pelo engajamento efetivo de comunida~ 
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des na formula~ao e implementa~ao de polfticas locais, ao 
largo da estrutura do governo local (por exemplo, atraves de 
urn sistema de associa~oes de vizinhan~a); pela participa~ao 
popular organizada em decisoes locais e nacionais sobre a 
extensao de varia~ao experimental permitida na organiza~ao 
de empresas, nos regimes de contrato e propriedade e, par
tanto, nos termos em que o capital e alocado e recompensa
do; e pelo uso ocasional de plebiscitos programaticos abran
gentes, precedidos de extensos debates nacionais. 

Uma democracia de alta-energia, marcada por estas 
cinco ambi~oes, jamais emergira simplesmente porque urn 
circulo de ide6logos manobrou para persuadir a na~ao acer
ca de suas virtudes. Ela somente acontecera quando as pes
soas chegarem a entender que precisam de tal democracia 
para realizar a transforma~ao social e economica que dese
jam. Elas precisam querer muito mais for~as e oportunidades 
do que desfrutam agora. Precisam entender que nao vao te
las dentro da camisa-de-for~a das institui~oes politicas esta
belecidas. Nenhuma surpresa que a necessidade de uma poli
tica democratica de alta-energia venha a ser mais visivel nos 
paises pouco desenvolvidos, que sofrem extremas desigual
dades de oportunidades e se curvam sob o peso de institui
~oes importadas ou impostas. Uma vida melhor para homens 
e mulheres comuns e 0 que as pessoas querem - e lhes e 
negado. 
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0 avan~o de alternativas como estas equivaleria a uma revo
lu~ao mundial. Mas nao conduziria a uma revolu~ao mun
dial na forma que - gra~as aos preconceitos do pensamento 
oitocentista e novecentista- costumamos associar a ideia de 
revolu~ao: mudan~a subita, violenta e total. A transforma
~ao seria gradual, pe~a por pe~a e, geralmente, pacifica. Seria 
todavia revolucionaria em varios sentidos. Derrubaria a dita
dura da falta de alternativas, sob a qual vivemos hoje - e o 
faria rompendo os limites do restrito repert6rio de arranjos 
da organiza~ao pratica da sociedade, que e nossa mais vfvida 
experiencia de urn destino coletivo. Combinaria, como toda 
mudan~a revolucionaria, uma transforma~ao polftica e uma 
religiosa: mudan~a nas institui~oes sob as quais vivemos e 
nas ideias sobre a humanidade que estas institui~oes encar
nam. 0 mais importante signo de nosso exito seria ter dimi
nufdo a dependencia entre mudan~a e crise. 

Que temos problemas para reconhecer alternativas revo
lucionarias tais como elas sao, e conseqti.encia direta do habi-

. to de confundir orienta~oes com projetos. Urn falso dilema 
paralisa o pensamento programatico. Uma proposta distante 
dos modos presentes· de fazer as coisas e escarnecida como 
interessante, mas ut6pica. Uma proposta proxima a pratica 
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estabelecida e descartada como factfvel, mas trivial. Carentes 
de uma concep~ao crfvel de transforma~ao estrutural, caimos 
de volta no £also criterio do realismo politico: proximidade 
com o existente. Falhamos em ver corretamente o que e urn 
argumento program<hico: a visao de uma dire~ao e dos pr6-
ximos passos. Assim que mudamos de fato, ou reconsidera
mos em imagina~ao, nossas praticas e arranjos, revemos 
tambem nosso entendimento de nossos interesses e ideais. 
Este pensamento de baixo para cima e de dentro para fora 
desvela a ambigtiidade no meio do dogma- e a oportunida
de, camuflada em meio as restri~oes. 

A ideia de alternativas sociais permanece presa dentro do 
cadaver, em lenta decomposi~ao, das grandes narrativas evolu
cionistas do pensamento social dos ultimos duzentos anos, 
com suas hoje inacreditaveis cren~as em sistemas indivisiveis 
sucedendo-se uns aos outros, por for~a de leis inexoraveis. Tais 
narrativas, no entanto, foram sucedidas pelos modos de pen
samento racionalizador, humanizador e escapista, que se esta
beleceram nas humanidades e nas ciencias sociais contempora
neas. Estas tendencias de pensamento nos negaram uma base 
sobre a qual pensar programaticamente. Nao deverfamos 
esperar ser providos desta base por uma transforma~ao na teo
ria, mas construi-la enquanto caminhamos, sob a disciplina de 
nossos esfor~os para definir e dar os pr6ximos passos. 

Urn conjunto de propostas, como estas, e uma arremeti
da a £rente- a £rente nao apenas de como as sociedades con
temporaneas sao agora organizadas, mas tambem do que 
nosso entendimento presente nos permite dizer com seguran
~a. E precisa extrair energia e autoridade de dois tipos distin
tos de apelo: urn, 0 do calculo; outro, 0 do visionario. 
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0 apelo do calculo e a interesses nacionais e de classe 
reconhecidos. Os dois mais poderosos destes interesses sao a 
demanda pequeno-burguesa por independencia e uma condi
~ao de prosperidade modesta, freqiientemente identificada 
com formas tradicionais de pequenos neg6cios ou indepen
dencia profissional- eo desejo universal de manter e desen
volver a distin~ao nacional, usualmente identificada com 
soberania. Os povos nao podem realizar hoje estes dois con
juntos de interesses, em paises ricos ou pobres, sem mudar as 
pniticas e institui~oes que, ate aqui, serviram como seus vei
culos. Nao podem refazer estes veiculos, no entanto, sem 
rever o entendimento daqueles interesses. 

0 apelo profetico se volta para uma visao da oportunida
de humana irrealizada. Nao e uma profecia que alguem 
tenha de inventar. Ela ja se acha expressa na cultura popular 
romantica que o mundo inteiro abra~a. 0 enredo desta cul
tura sao varia~oes sentimentais, formulares, sobre temas da 
alta cultura romantica do Ocidente, em nenhum lugar mais 
plenamente articulada que no romance europeu. Os protago
nistas acham-se e se desenvolvem, eles mesmos, em !uta con
tra seu destino social. Mesmo quando fracassam em mudar a 
situa~ao, tern exito em mudar a si pr6prios. Descobrem que 
contam com infinitudes dentro deles - e se erguem para 
uma vida maior. Eles nao sao tao ordinarios, de todo; nem as 
marionetes infelizes que, a primeira vista, pareciam ser. 

Numa direc;ao, esta profecia fala ao desejo de coisas; de 
consumo e exuberancia material. Franklin Roosevelt disse 
que, se pudesse colocar urn livro nas maos de cada crian~a 
russa, este seria o catalogo da Sears Roebuck. Se acumular coi
sas pode ser uma alternativa a contactar pessoas, as oportuni
dades dadas por urn padriio material de vida mais elevado, 
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podem tambem servir de passagem a experimenta~ao com urn 
espectro mais amplo de possibilidades e poderes humanos. 

Em outra dire~ao, esta profecia da voz a uma esperan~a 
mais alta. E a esperan<;a de que a sociedade ira reconhecer e 
alimentar a capacidade criativa de homens e mulheres 
comuns; que, em conseqtiencia, problemas aparentemente 
intrataveis vao se render, urn ap6s outro, a ousadia do enge
nho; que a reforma da sociedade e da cultura ira livrar nossos 
esfor~os de autodesenvolvimento e coopera~ao do pesadelo 
de urn rfgido esquema de hierarquia e divisao social; e que 
nenhum de n6s tera, portanto, de escolher entre rendi~ao ao 
dominic e isolamento dos outros, ou entre engajamento num 
mundo particular em seus termos e a preserva~ao da ultima 
palavra, de jufzo e resistencia, para n6s mesmos. 

A base desta esperan~a e uma ideia de n6s mesmos. A 
ideia de que somos maiores do que todos os mundos sociais 
e culturais que construfmos e habitamos. Que eles sao finitos 
com respeito a n6s e n6s somos infinitos com respeito a eles. 
Ha sempre mais em n6s- em cada urn de n6s individual
mente e em todos n6s, coletivamente- do que jamais pode
ra. haver neles. 

Nenhuma ordem social pode dar morada definitiva ao 
espfrito humano assim concebido. No entanto, uma ordem 
sera melhor que outra se diminui o pre~o de subjuga~ao que 
temos de pagar para ter acesso ao outro. Uma ordem sera 
melhor que outra se multiplica oportunidades para a sua 
propria revisao, atenuando assim a diferen~a entre agir den
tro dela, em seus termos, e julga-la desde fora, em nossos ter
mos. Uma ordem sera melhor que outra se nos capacita a 
deslizar o foco de nossas vidas daquilo que se repete para o 
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que ainda nao se presta a repetic;ao: a perpetua criac;ao do 
novo. Nao a humanizac;ao da sociedade, mas a divinizac;ao 
da humanidade, e a mensagem desta profecia. 

E uma mensagem enigmatica e impotente, enquanto per
manecer desconectada das forc;as condutoras da sociedade e 
privada de ideias sobre os pr6ximos passos a dar. De posse, 
no entanto, de tais conexoes e de tais ideias, suas capacidades 
de subversao e reconstruc;ao se farao irresistiveis. 

Depois das aventuras ideol6gicas e institucionais do secu
lo XX, com seu terrivel recorde de opressao, em nome da 
redenc;ao, boa parte da humanidade pode ter razao de estar 
cansada de propostas para reorganizar a sociedade. Pode 
preferir se resignar com pequenas vit6rias na defesa de velhos 
direitos ou na obtenc;ao de novas vantagens. A disciplina dos 
interesses e ideias reinantes aliou-se a urn ceticismo mascara
do de realismo, criando, por todo o mundo, uma aparencia 
de fechamento. 

Esta sensac;ao de urn fim, para as contendas institucionais 
e ideol6gicas, e, porem, engano, nutrido por £alta de imagi
nac;ao. As interdependencias do mundo abrem oportunida
des para a reconstruc;ao, ao mesmo tempo em que impoem 
obstaculos a desvios da trilha prescrita. 0 significado de 
qualquer experiencia nacional identificada como portadora 
ainda que defeituosa de uma mensagem poderosa acerca de 
alternativas, pode agora ressoar pelo mundo com rapidez sen
sacional. Atos de desafio que parecem impossiveis podem, 
uma vez praticados, parecer inevitaveis. 

Ha duzentos anos, uma visao da capacidade de homens e 
mulheres comuns de erguer a si mesmos, para se tornar r1ao 
somente mais ricos e livres, mas tambem maiores, 
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tado a contenda selvagem dos Estados, das classes e das ideo
logias - e a for~a ampliadora de nossas inven~6es mecanicas 
e organizacionais - para incendiar o mundo inteiro. A nos
sos olhos incredulos, incapazes de discernir seu brilho, a 
flama pode parecer extinta, ou visfvel apenas como rea~ao, 
terror e fantasia. Ela, todavia, ardera novamente, com luz 
maior. Para que fim, nossas ideias e a~6es determinarao 
agora. 

Ha mais de duzentos anos, uma visao da capacidade de 
homens e mulheres comuns para tornar-se nao somente mais 
ricos e mais livres mas tambem mais engrandecidos junta-se 
ao embate selvagem entre Estados, classes e ideologias, e a 
for~a de nossas inven~6es mecanicas e institucionais, para 
incendiar o mundo todo. A nossos olhos incredulos, inca
pazes de discernir seu brilho em forma desconhecida, a 
chama pode parecer quase apagada, ou visfvel apenas como 
rea~ao, terror e fantasia. Ardera, porem, de novo, com luz 
maior. Com que objetivo, dirao agora nossas ideias e a~6es. 
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Apendh:e 

INTRODUc;A.o A EDic;AO ALEMA* 

Este livro e uma proposta para mudar o mundo todo e cada 
parte dele, imediatamente, por meio de uma serie de novas 
passos destinados a levar adiante o prograrna hist6rico da 
esquerda. E preciso levar adiante o programa, reinventando-o. 
Embora esse argumento esteja dirigido ao mundo inteiro, 
tern significado especial para a Europa e para a Alemanha. 

Aos olhos de grande parte da humanidade, a social
democracia europeia tern constituido uma alternativa ao 
modelo de vida social e economico representado pelos Esta
dos Unidos. Essa alternativa continua a exercer imensa atra
'Sao, mesmo depois de ter sido progressivamente esvaziada de 
conteudo especifico em seu solo natal europeu. E do interes
se de toda a humanidade, bern como da Europa, que as 
na~oes europeias continuem a representar para todo o 
mundo a imagem de uma via diferente. Elas estao deixando 
de faze-lo. 

A social-democracia europeia entrincheirou-se na ultima 
linha de defesa de altos niveis de direitos sociais, abrindo 

* Tradu~ao de Maria Lucia Oliveira. 
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mao, urn a urn, de muitos de seus trac;os mais caracterfsticos, 
tanto ruins quanto bons. Os ideologistas desse recuo tern ten
tado disfar~a-lo descrevendo-o como uma sintese entre a 
protec;ao social no estilo europeu e a flexibilidade economica 
no estilo americano. 

Existem agora duas esquerdas europeias. Uma delas acei
ta esse recuo, seja com alacridade ou resignac;ao. A outra 
tenta reduzir o ritmo da retirada, com pouca esperan~a de 
reverte-lo. Esses dois corpos de opiniao sao adversaries, mas 
sao tambem aliados, cumplices na mesma onerosa e desne
cessaria diminui~ao das ambi~6es hist6ricas da esquerda. A 
Europa precisa de uma outra esquerda. 

Trata-se de uma esquerda cuja tarefa nao podera ser rea
lizada dentro dos limites do arranjo institucional e ideol6gi
co que veio a definir a social-democracia no transcorrer do 
seculo XX. A base desse arranjo foi o abandono da tentativa 
de remodelar a politica e a produ~ao, aceitando em troca urn 
poder forte que pudesse moderar a desigualdade e a insegu
ranc;a por meio de direitos sociais e politicas redistributivas. 
A social-democracia europeia esta se defrontando com pro
blemas que nao podem ser resolvidos dentro desses limites. 

:E necessaria basear tanto o crescimento economico 
quanto a inclusao social num acesso mais amplo a praticas 
avan~adas e aos setores de produ~ao avan~ados. Sem tal 
acesso ampliado, o crescimento economico e a inclusao 
social continuarao baseados em medidas compensat6rias. 
Essas medidas constituem urn antfdoto insuficiente para as 
profundas desigualdades e exclus6es que resultam da divisao 
entre os segmentos mais avan~ados e os mais atrasados de 
cada economia nacional. 

E preciso estabelecer uma solidariedade social sustentada 
pela real responsabilidade assumida por cada pessoa de se 
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preocupar com as demais que se encontram para alem das 
fronteiras de sua familia. Sem essa conexao direta, e inevita
vel que a solidariedade social continue a depender do cimen
to inadequado das transferencias de dinheiro. 

E necessaria que se de aos homens e as mulheres comuns 
uma chance de viverem vidas mais amplas, em vez de se uti
lizar o mecanismo terrivel da guerra como meio de eleva-los 
acima da "longa pequenez da vida". Sem essa chance, a paz 
continuara a trazer estupefa<;ao e apequenamento. 

Nem mesmo aquela parte do trabalho da social-de
mocracia europeia que pode come<;ar a ser realizada dentro 
dos limites das institui<;oes existentes tern como ser comple
tada num contexto assim tao limitado. Dois desses empreen
dimentos que poderiam ser iniciados pela esquerda europeia 
serviriam como pontes entre o que precisa ser feito agora e o 
que deve ser feito em seguida - o esfor<;o para lidar com os 
problemas enumerados nos paragrafos anteriores. 

A primeira dessas pontes e a reorienta<;ao da polftica eco
nomica. 0 keynesianismo vulgar nao e a resposta - se e que 
o foi algum dia- para a pseudo-ortodoxia que hoje domina 
as finan<;as publicas europeias. Os problemas de reconstru
<;ao economica e oportunidade economica da Europa nao 
podem ser resolvidos por uma polftica de dinheiro facil. No 
entanto, os sacriffcios necessarios para alcan<;ar o realismo 
fiscal tampouco devem ser usados, como tern ocorrido repe
tidamente na Europa, para atender aos interesses e aos capri
chos dos mercados de capital. A amplia<;ao do espa<;o de 
manobra pelo governo, alcan<;ada por meio de sacriffcio fis
cal e disciplina monetaria, deve ser usada, em vez disso, para 
mudar as pr6prias institui<;oes financeiras. Por exemplo, o 
capital de risco publico, conduzido conforme prindpios de 
mercado descentralizados e competitivos e mobilizando certa 
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parte da poupancs:a da sociedade acumulada em sistemas de 
pensiio, seguros e bancos, deve ser usado para investir em 
empresas start-up* e garantir a grupos de trabalhadores e 
empreendedores os meios tecnol6gicos e financeiros necessa
rios para iniciar novas empreendimentos ou desenvolver os 
ja iniciados. 

A segunda dessas pontes e a reforma radical do forneci
mento dos servicros de educacriio, saude e bem-estar. Os euro
peus devem se recusar a escolher entre a provisiio de servicros 
padronizados, massificados e de baixa qualidade fornecidos por 
burocracias governamentais e a privatizacs:iio dos servicros publi
cos orientada para o lucro. Deve ser parte do papel do estado 
treinar, equipar e financiar novas grupos e empresas na socieda
de civil para que possam participar da provisiio experimental de 
formas alternativas de servicros sociais. Alem de monitorar esses 
provedores de servicros e intervir em casas de insucesso ou 
abuso, o governo deve experimentar com o novo e o diffcil na 
provisiio de servicros publicos. Quando for o operador direto de 
algum servicro, deve opera-lode acordo com os padr6es mais 
elevados, em vez de mante-lo ao res do chao. Sua abordagem 
a provisiio de servicros publicos deve ser revolucionaria. 

0 que une todos esses projetos- os que podem comecs:ar 
a ser alcancs:ados dentro das fronteiras da moldura hist6dca 
da social-democracia europeia, bern como aqueles ja come
cs:ando fora dessas fronteiras - e uma alteracriio tanto no 
metoda quanta na visiio. A alteracs:ao no metoda e o esforcs:o 
de renovar e ampliar o repert6rio de arranjos institucionais 
que agora definem as democracias representativas, as econo
mias de mercado e as sociedades civis livres no rico mundo 

" Start-up companies: empresas que estao iniciando suas atividades. (N.R. T.) 
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norte-americana. A altera<;:ao na visao e a mudan<;:a de foco: 
trata-se de construir pessoas, e nao apenas salvaguarda-las. 

0 ponto central de urn programa para a recria<;:ao da 
Europa deve ser o apelo a uma incansavel energia construti
va. A maior realiza<;ao hist6rica da social-democracia europeia 
-a gama de prote<;oes sociais que ela tern fornecido aos cida
daos e trabalhadores comuns - deve ser posta a servi<;o desse 
projeto de amplia<;ao do poder dos indivfduos e libera<;ao. 

A social-democracia europeia nao pode realizar esse tra
balho dentro dos limites do acordo que a configura. 0 traba
lho a ser feito demanda, precisamente, que esse acordo seja 
abandonado: a reorganiza<;ao da vida economica e, em ulti
ma instancia, da vida politica. Medidas de alivio nao sao o 
bastante; o ponto e a reconstru<;ao. 

Alem disso, o avan<;o de tal projeto implica a reversao do 
ate agora tern governado o desenvolvimento da 

De acordo com esse prindpio, tudo o que 
''"~"·''"'"""'u a organiza<;ao da sociedade e da economia esta 
p~e~ro~~n1ce centralizado em Bruxelas, e tudo o que se 

"'''-'"'IAJL",'-'" eCQnOffiiCQS QU educacionais dos indivi
[lJl~llli!Ce como prerrogativa dos estados membros ou 

"'"'"'""""'" locais. 
programa da outra esquerda a vance na Europa, 

~$J~ej:5titlei]Jio teria de ser virado de cabe<;:a para baixo. A prin
responsabilidade do governo da Uniao seria garantir a 
os seus cidadaos os recursos economicos e educacionais 

necessarios para arranca-los do patamar inferior em que se 
encontram e fortalecer sua capacidade de iniciativa. Em con
traste, os niveis nacional e subnacional da Uniao desfrutariam 
da mais ampla liberdade possfvel para realizar experimenta· 
<;:6es com as formas de organiza<;ao social e economica. 
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Nenhuma das duas atuais esquerdas europeias esta pre
parada para esse trabalho; ele se situa fora de seu horizonte 
de crens:as, atitudes e experiencias. A Europa teria de criar 
outra esquerda, uma esquerda equipada com clara ideia de 
alternativas, finalmente desvencilhada do preconceito nove
centista de que as alternativas aparecem, se e que aparecem 
de todo, na forma de subitas e revolucionarias substituis:oes 
de urn sistema ("capitalismo") por outro ("socialismo"). 
A verdade e que essa fantasia tornou-se urn alibi para seu 
oposto. Se a mudan<;a real e a mudan<;a total, e se a mudan
s:a total e inacessfvel ou cheia de perigos, entao tudo 0 que 
podemos fazer e humanizar urn mundo que ja nao sabemos 
mais como reimaginar ou refazer. 

Existe base social potencial para essa outra esquerda. Ela 
teria que reunir os outsiders do classico acordo social
democrata- seja a pequena burguesia ou os pobres- e 
alguns dos interesses organizados, mas enfraquecidos, que 
forneceram a social-democracia europeia sua base hist6rica. 
Tambem seria necessaria reverter o maior e mais decisive 
equfvoco cometido pela esquerda europeia no seculo XIX e 
infcio do XX, equivoco ao mesmo tempo estrategico e pro
gramatico: a identificas:ao da pequena burguesia como seu 
adversario. 

Hoje, tanto na Europa quanto na maior parte do mundo, 
a maioria dos homens e mulheres nutre o desejo de alcans:ar 
modesta prosperidade e independencia, algo que tern sido 
tradicionalmente associado a pequena burguesia. A tarefa da 
esquerda nao e combate-los nem repudiar suas aspiras:oes, 
mas ajudar a conceber e produzir os arranjos e ideias que 
possam resgatar essas ambis:oes, livrando-as de sua estreita 
dependencia das formas tradicionais dos pequenos empreen
dimentos e do egofsmo familiar. 
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Para a esquerda europeia, a constru~ao dessa base repre
senta uma mudan<;a dificil e indispensavel. Requer a antevi
sao de possibilidades nao realizadas que possam vir em auxf
lio do frio calculo dos interesses de dasse. Demanda que a 
angustia a respeito da inseguran<;a economica que agora se 
espalha pela Europa nao se degenere em disputa entre induf
dos e marginalizados na qual ambos provavelmente perderao. 

Hi uma dificuldade especffica, maior que todas as ou
tras, que se interpoe no caminho dessa mudan<;a. 0 pensa
mento social moderno, inclusive as tradi<;oes intelectuais 
com maior influencia sobre a esquerda, vern buscando uma 
l6gica de desenvolvimento e transforma<;ao, supostamente 
imanente na hist6ria - urn destino nao escolhido -, que 
forne<;a a necessaria e suficiente oportunidade de transfor
ma<;ao. A teoria de Marx sobre a sociedade e a hist6ria foi 
apenas o exemplo mais importante dessa busca. Tais ideias, 
no entanto, estavam equivocadas. Os estfmulos imediatos 
mais poderosos para uma grande mudan<;a vieram principal
mente de traumas externos representados por colapso econo
mico e guerra. Em nenhuma parte do mundo essa verdade e 
mais evidente do que na Europa. 

A dire<;ao que proponho neste livro tern como uma de suas 
metas mais !mportantes tornar a mudan<;a menos dependente 
de crises. A dificuldade reside em que as inova<;oes institucio
nais e ideol6gicas que poderiam promover essa meta sao elas 
mesmas diffceis de serem produzidas sem a ajuda de traumas. 
0 medo da inseguran<;a economica, mesmo que cada vez mais 
disseminado, pode niio ser suficiente para causar os mesmos 
efeitos daqueles eventos terrfveis que, no passado europeu, 
produziram transforma<;ao a custa de sofrimento. 

Por essa razao, o calculo de interesses, numa politica de 
desencantamento, nao e o bastante. :E necessaria infundir 
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calor a politica: elevar e sustentar o nivel de rnobiliza~ao 
popular e cornbinar as linguagens de interesse e de visao. 
Nem todos na Europa esqueceram como essa opera<;ao pode 
ser realizada: a direita tern mostrado, repetidas vezes, que 
sabe como faze-lo, jogando com o medo. Sera rnais diffdl 
para a esquerda fazer o mesmo jogando com a esperan<;a. 
Ainda assim, e isso o que a esquerda tern que fazer se quiser 
realizar seu trabalho. 

Expressar nesses termos o problema do rediredonamen
to da esquerda europeia e cuidar para que transcenda a esfe
ra da polftica partidaria. Nao se trata apenas de uma disputa 
sobre institui~oes e concep<;oes existentes; e tambem uma 
luta a respeito de personalidade e experH~ncia. Portanto, deve 
ser empreendida em todas as esferas da vida cultural e social, 
envolvendo todos os aspectos da politica. 

Urn dos prindpios da filosofia liberal dassica e a rigoro
sa divisiio entre o direito e o bern na vida publica. De acordo 
com essa concep<;ao, a ordem jurfdica deveria buscar o mais 
alto nivel de imparcialidade possivel diante de visoes confliti
vas do bern. E uma ideia falsa. Nenhum ordenamento da 
vida social, baseado em institui<;;oes e praticas, pode ser neu
tro diante de diferentes formas de experienda; todo ordena
mento desse tipo encorajara alguns tipos de experiencia e 
desencorajara outros. A miragem da neutralidade serve a 
interesses e cren~as profundamente enraizados no regime 
existente. E constitui urn obstaculo no caminho da alternati
va verdadeira e vital a essa ilusao perigosa: a abertura para 
experiencias diferentes, para inven~ao, resistencia e recons
tru<;;ao, inclusive a reconstrw;ao dos arranjos institucionais 
que definem uma democracia, urn mercado e urna sociedade 
civillivres. 
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No comec;o de Guerra e paz, de Tolstoi, Pierre Bezuhov 
olha para o ceu e ve o cometa Halley: urn pressagio da invasao 
de Napoleao e, com ela, da tempestade que arrancara as pes
seas das retinas que seguem como sonambulas durante toda a 
vida. 0 que e que ocorre quando- tanto para 0 pior quanto 
para o melhor - nossas existencias acontecem de cair num 
dos longos intervalos entre as visitas do cometa? 

Devemos todos nos rebelar contra a necessidade de urn 
cometa. Para os europeus, e para a esquerda europeia como 
urn agente de sua autotransforma~ao, o significado e claro. 
Eles precisam rejeitar a escolha entre urn apequenamento 
humano de seu foco durante periodos de paz e uma selvagem 
ampliac;ao de suas visoes em perfodos de guerra. Devem ter 
como principia, em todas as areas da sociedade e da cultura, 
a necessidade de encurtar a distancia entre os atos ordinaries 
que realizamos dentro da ordem social e cultural estabeleci
da e os atos extraordinarios com os quais mudamos partes 
dessa ordem. Eles tern de desenvolver uma politica que se 
liberte dessas duas categorias hist6ricas opostas: tanto da 
politica rnobilizadora de maiorias energizadas que, pela com
binalirao de lideres e catastrofes, sao lideradas ou desencami
nhadas para a reconstrw;ao da vida social, quanto da politi
ca desmobilizante de pactos e desencantamento. Eles preci
sam aprofundar a politica democratica, combinando tra<;os 
de democracia representativa e democracia direta. Eles preci
sam radicalizar a liberdade de combinar pessoas, ideias e coi
sas - a promessa central de uma economia de mercado - e 
transform:i-la em liberdade de reinventar as institui~oes que 
definem o que seja uma econornia de mercado. Eles preci
sarn, acima de tudo, buscar equipar a vida ordinaria com os 
meios para, afinal de contas, nao ser assim tao ordinaria. 
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Este livro traz mensagem a respeito da Alemanha e de seu 
futuro. Argumenta a favor de uma visao de possibilidades 
ampliadas num pais cujos lfderes e pensadores defendem e 
encarnam uma visao estreitada da na<;ao e das perspectivas 
abertas a ela. 

Passou-se pouco tempo na Alemanha desde a ocorrencia 
de eventos que desperdi<;aram a oportunidade transformado
ra da Reunifica~ao. Era uma oportunidade para a reconstru
~ao do Ocidente atraves de seu reencontro com o Oriente. 
Em vez disso, tornou-se uma ocasiao para as elites de uma 
parte do pais induzirem as pessoas de outra parte a prostra
~ao e a passividade. 

Durante os anos em que se desenrolou esse epis6dio cala
mitoso e revelador, a intelligentsia alema traiu a Alemanha. 
Nao com sua conduta durante o processo de Reunifica~ao -
muitos lutavam por algo melhor. Traiu com seu malogro em 
propor urn futuro diferente para o pais, compativel com as 
realidades da Alemanha, da Europa e do mundo. 

A esquerda alema, dentro e fora dos partidos politicos de 
esquerda e centro-esquerda, esta dividida ao longo das mes
mas linhas que descrevi quando me referi a Europa como urn 
todo. Alguns dos mais influentes fil6sofos e pensadores poli
ticos do pais ha muito adquiriram o habito de promover o 
liberalismo anglo-americana e uma democracia sociallimita
da, freiada. Usam urn vocabulario marxista-hegeliano e pala
vras de batalhas ideol6gicas ha muito findas para disfar~ar 
seus novos atos de rendi~ao. 

A Alemanha, porem, nao precisa permanecer vergada 
sob a ditadura da £alta de alternativas que prevalece no 
mundo. Existem aspectos da vida nacional, na organiza~ao 
de sua economia, na estrutura de sua sociedade e no carater 
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de sua cultura que conferem uma relevancia especial a pro
pasta apresentada neste livro. 

0 cerne da vitalidade economica alema nao esta em urn 
punhado de firmas gigantescas que empregam frac;;:ao minima 
da forc;;:a de trabalho alema. Esta nas inumeraveis pequenas e 
medias empresas, na vasta periferia de subcontratac;;:oes e ser
vic;;:os que brotaram em torno dessa atividade produtiva des
centralizada; esta nas antigas tradic;oes de trabalho artesanal 
que sustentam essa economia, em habitos de disciplina e 
auto-sacrificio nao totalmente perdidos, e no vigor de conhe
cimentos e habilidades que, a despeito da baixa qualidade de 
grande parte da educac;ao na Alemanha, continuam a benefi
ciar a nac;;:ao. 

A questao e: que uso clara a Alemanha a esse legado his
t6rico? Sera que seu destino permanecera atado ao futuro de 
industrias declinantes de produc;ao em massa? Ou ela se rein
ventani no modelo das praticas experimentalistas que se tor
naram centrais para o avanc;o economico? Tais praticas 
incluem a mistura de cooperac;;:ao e competic;;:ao, a atenuac;ao 
da especializac;;:ao extremada, a reconceituac;ao da produc;;:ao 
como inovac;ao permanente, o uso das operac;;:oes que apren
demos como repetir, e isso expresso em formulas que, por 
sua vez, consubstanciam-se em maquinas para transferir 
mais tempo e energia as atividades que ainda nao sao repeti
veis. Sera que essas vantagens e oportunidades permanecerao 
encapsuladas numa vanguarda a parte, ligada por vinculos 
frageis a outros setores da economia? 

Os alemaes nao serao capazes de dar respostas afirmati
vas a essas quest6es sem que empreendam, tanto no ambito de 
sua politica quanta de sua economia, a reconstruc;;:ao da ordem 
economica e das formas pelas quais se relacionam governos e 
empresas. A regulac;ao dos empreendimentos feita por urn 
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governo que atua neutramente, assim como os regimes tradi
cionais de propriedade privada e contrato, sao tao insuficien
tes para o akance dessas metas quanto o sao a dire<;ao gover
narnental da econornia e a supressao do mercado. Na Ale
rnanha, como em outras partes, a esquerda deve se propor a 
reorganizar a econornia de mercado, tornar as oportunidades 
economicas disponfveis para mais pessoas e criar novas formas 
de essas acessarem tais oportunidades, ern vez de se limitar a 
regular ou compensar, por meio de medidas retrospectivas de 
redistribui~ao, as desigualdades e inseguran<;as geradas. 

Em todos os pafses do mundo, a maior parte das pessoas 
trabalha fora de grandes organiza<;oes. Em uns poucos pai
ses, especialmente nas democracias sociais escandinavas, os 
arranjos da vida politica e economica permitirarn que os 
grandes interesses -organizados do trabalho e dos neg6cios, 
sob o olho atento do estado, cria8sem urn modo parcialmen
te verossimel de representar os interesses tanto dos desorgani
zados quanto de seus pr6prios membros. Na maior parte dos 
paises, ninguem supoe que as grandes organiza~oes sejam em 
nada diferentes do que parecem ser: os arranjos organizacio
nais dos inclufdos - arnedrontados ou cobi~osos - que ten
tarn manter suas posi~oes contra todos os exclufdos. 

0 que distingue a Alernanha nesse aspecto e que as gran
des organiza~oes retem alguma medida de legitimidade sem, 
contudo, exibir nenhuma das orienta~oes solidarias - res
ponsabilidade pelos marginalizados- que poderiam justifi
car seu poder e sua autoridade. Portanto, o pais precisa 
libertar-se do domfnio absoluto dessas organiza~oes. A meta 
nao e afirmar o poder de urn mercado flutuante. E atacar, 
atraves da reorganiza~iio da economia e da polftica, as divi
soes entre inclufdos e rnarginalizados. A palavra de ordem 
deve ser oportunidade para todos - e meios de garantir a 
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aquisi~ao de capacidades por todos -, em vez de privilegio 
para alguns. 

0 que tern sempre caracterizado a cultura alema e a osci
la~ao entre os extremos de subjetividade romantica e rebe
liao, de urn !ado, e de rendi~ao desesperan~ada ao mundo 
como ele e, de outro. A vida cultural do povo alemao esta agora 
dominada, com toque de vingan~a, pelo !ado anti-romantico 
dessa polaridade. Muitos dos principais intelectuais alemaes 
saudaram essa mudan~a como sinal de amadurecimento. E, na 
verdade, expressao de desistencia. 0 pafs inteiro foi levado a 
confundir desilusao com realismo. Ensinaram-lhe a esquecer 
que os mundanos sao incapazes de mudar o mundo. 

Os alemaes nunca deveriam ter se contentado, no curso 
de sua traumatica hist6ria nacional, em cantar enquanto esti
vessem acorrentados. 0 melhor de tudo e cantar desacorren
tado. No entanto, e melhor cantar em suas pr6prias corren
tes do que deixar de cantar de todo; o desacorrentamento, 
nunca completo, nao pode prosseguir se nao houver o canto. 

A solu~ao para esse problema nao e urn retorno ao polo 
romantico da alternancia entre romantismo e anti-romantis
mo na cultura alema. A solu~ao e atacar a alternancia em si, 
e restabelecer a poesia da visao dentro da prosa da realidade. 

Falha central do romantismo, em todas as suas formas, 
mas especialmente em suas manifesta~oes polfticas, e seu 
desespero diante de estrutura e repeti~ao. 0 espfrito, o senti
menta autentico e a vida s6 podem existir, de acordo com a 
visao romantica, em interludios de rebeliao contra a repeti
~ao, materializada nas compulsoes de carater - a forma 
endurecida do ego - e nas regras das institui~oes - as for
mas endurecidas de uma sociedade. 

Ao contrario tanto da visao romantica quanto da anti
romantica, podemos mudar nossa rela~ao com os arranjos 
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da sociedade e da cultura. Podemos criar urn mundo social e 
cultural que nos permita o engajamento sem termos de 
renunciar a nossos poderes de resistencia e transcendencia. E 
urn projeto grande. Trata-se de velha hist6ria: na linguagem 
crista, que o espirito se encarne no mundo, em vez de ficar 
flutuando, desencarnado, sobre ele. Expressa nesses termos 
abstratos, e uma hist6ria que pode parecer quase vazia. No 
entanto, pode adquirir, num contexto hist6rico particular, 
conteudo programatico explicito, ligado a luta em torno da 
forma de realizar os interesses que reconhecemos e os ideais 
que professamos. 

Uma resposta promissora aos perigos e as ilusoes do 
romantismo politico niio esta, como as elites politicas, 
empresariais e intelectuais da Alemanha contemporanea 
levariam os alemiies a acreditar, em buscar refugio na dureza, 
tornada toleravel pela £alta de imagina~iio. A resposta e 
mudar o mundo, nosso mundo, peda~o a peda~o. Niio pode
mos mudar o mundo sem mudar nossas ideias. 

0 leitor deve entender que este livro constitui uma peque
na parte de urn amplo programa intelectual: a batalha 1 contra 
o destino utilizando o pensamento, o esfor~o para dar novo 
significado e vida nova aos projetos de libera~iio individual e 
social que, nos ultimos duzentos anos, tern sacudido e estimu
lado o mundo inteiro, e a luta para imaginar as formas que tais 
projetos podem e devem assumir para que tenham futuro. 

Levei adiante esse programa intelectual ao propor uma 
alternativa radical, na teoria social, ao marxismo,2 abordan-

1 Grande parte do meu trabalho, publicado e nao publicado, pode ser acessado 
atraves do site: www.robertounger.net. 
2 Ver Social Theory: Its Situation and Its Task, Verso, 2004; False Necessity: 
Antinecessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, Verso, 2001; 
Plasticity into Power: Comparative Historical Studies on the Institutional 
Conditions of Economics and Military Success, Verso, 2004. 
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do o pensamento jurfdico como instrumento da imagina~ao 
institucional,3 propondo alternativas institucionais para a 
organiza~ao da economia e do estado4 e desenvolvendo uma 
concep~ao filos6fica da natureza e da humanidade segundo a 
qual a hist6ria esta aberta, a inova~ao e possfvel e a diviniza
~ao da humanidade tern mais importancia do que a humani
za~ao da sociedade.s 

Nenhuma influencia sabre este corpo de pensamento tern 
sido maior do que a filosofia alema, com exce~ao da influen
cia, ainda maior, do cristianismo. Este .livro pode cair em 
ouvidos surdos na Alemanha de hoje. Nele, no entanto, urn 
estrangeiro dirige-se aos leitores alemaes em nome de ideais 
universais e com o auxilio de ideias alemas. 

Perten~o a gera~ao de 1968, que, em todo o mundo, 
esperava refundir a sociedade no molde da imagina~ao. 
Tenho procurado aprender com os desapontamentos e as 
derrotas, mas sem me desesperar. "Se o tolo persistisse em 
sua tolice", escreveu William Blake, "ele se tornaria sabio." 

Janeiro de 2007 

3 Ver The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press, 1986; What 
Should Legal Analysis Become?, Verso, 1986. 
4 Ver Democracy Realized: The Progressive Alternative, Verso, 1998; What 
Should the Left Propose?, Verso, 2005. 
s Ver Passion: An Essay on Personality, Free Press, 1984 ou a edi~ao alema desse 
livro, Leidenschaft: Ein Essay uber Personlichkeit, traduzido por Michael 
Bischoff, S. Fischer, 1984; The Self Awakened: Pragmatism Unbound, Harvard 
University Press, 2007. 
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