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PREFACIO

A necessidade de critica a razäo ut6pica da atualidade näo
carece de muita justifica9äo. Todos os pensamentos sociais do
seculo passado e ate de seculos anteriores nos legaram a tradi9äo
de uma especie de ingenuidade ut6pica que recobre como um
veu a percep9äo da realidade social. Para onde quer que olhemos,
podemos ver teorias sociais que buscam as raizes empiricas das
maiores sonhos humanos, para posteriormente descobrir algum
modo de realiza-los a partir do tratamento adequado dessa realidade. Essa ingenuidade ut6pica esta presente tanto no pensamento burgues - que atribui a realidade do mercado burgues a
tendencia ao equilibrio e a identidade de interesses originarios
de alguma mäo invisivel - como no pensamento socialista que atribui a uma reorganiza9äo sociahsta da sociedade a perspectiva igualmente total de liberdade do homem concreto. Parece
existir uma escada que leva da terra ao ceu. E o problema
reside em encontra-la.
Nosso seculo apresenta uma certa crise dessa ingenuidade
ut6pica. Entretanto, isso näo levou de modo algum a sua supera9ao. Pelo contrario, a ingenuidade ut6oica encontra hoje uma
expressäo mais agressiva do que suas expressöes anteriores, nascrndo de uma aparente critica do pr6pric pensamento ut6pico.
Trata-se do pensamento antiut6pico da tradi9äo neoliberal atual,
que se junta a um neoconservadorismo que revela o mesmo carater antiut6pico. Nesse caso, "antiutopia" significa simplesmente
anti-socialismo, produzindo um pensamento de elabora9äo antiut6pica que volte a ser replica mais extremada do mito da mäo
invisivel, que tem sido sempre expressäo dessa ingenuidade ut6pica. 0 seu lema e o seguinte: destruir a utopia para que nenhuma outra possa existir. Os portadores desse extremismo utopista
camuflado, da antiutopia como utopia verdadeira, säo especialmente Hayek e Popper.
5
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0 problema, porem, reside na necessidade de critica da
pr6pria razäo ut6pica e näo na inven9äo de antiutopias e no desaparecimento de utopias camuflando a ingenuidade ut6pica de
seus portadores. Hoje, com sua potencialidade destrutiva, a ingenuidade ut6pica s6 pode voltar em nome da antiutopia, em nome
da utopia da sociedade sem utopias. Essa utopia esta nos amea9ando. E a presente analise nada mais e do que tentativa de opor
a este utopismo - o pior que jamais existiu - uma rela9äo
racional com o mundo ut6pico que, de certa f 9rma, acompanha
toda a hist6ria humana.
Todo o pensamento social moderno contem tanto criticas
como elabora9öes ou reelabora9öes de utopias. Existe ate mesmo
a utopia de sociedade que näo produza mais utopias, utopia que
Dante ja havia vinculado ao inferno: "V6s, que entrais, deixai
aqui toda esperan9a".
Neste trabalho, a partir de correntes-chave das sociedades
modernas, procuraremos seguir esse processo de critica e produ9äo de utopias, tentando descobrir as suas mais variadas formas
para sistematiza-las e, assim, tentar a critica mais geral desse
pensamento ut6pico em seu conjunto. Essas correntes näo se
identificam necessariamente com sociedades. Entretanto, cremos
quese trata de correntes que - politica, ideol6gica e teoricamente - estäo subjacentes a constitui9äo das sociedades modernas
atuais. Por isso, invocamos correntes presentes em nossa atualidade. Embora fa9amos necessariamente algumas reflexöes hist6ricas, näo procuramos construir uma hist6ria do pensamento
ut6pico.
Por essa razäo, näo nos concentramos nos pensadores que
fundaram essas correntes, mas sim· em seus representantes atuais.
Seria demasiado longo analisar as muitas transforma9öes pelas
quais passaram os pensamentos originais do conservadorismo, do
liberalismo, do anarquismo e do socialismo ate chegarem a ter a
forma que hoje apresentam. Assim, prescindimos disso para podermos destacar com mais clareza os confrontos ideol6gicos e
politicos de hoje.
Por outro lado, tambem näo tentaremos representar essas
correntes em toda a sua complexidade de pensamentos. 0 que
faremos, isto sim, e analisar tais correntes atraves das opiniöes
de alguns de seus representantes que nos parecem ter importancia-chave para podermos entende-las. Esse metodo sera seguido especialmente na analise dos pensamentos conservador, neoliberal e
6
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anarquista. Evidentemente, tal sele9äo sempre apresenta certo
grau de arbitrariedade.
No entanto, essas correntes apresentam hoje pensadores de
carater täo claramente dominante e que as impregnam com tanta
forc;a, pelo menos na America Latina, que parece justificado
ve-los como uma especie de intelectuais orgänicos dos movimentos correspondentes. Isso talvez valha com mais nitidez para a
representac;äo do neoliberalismo atual atraves de Friedrich Hayek
e Karl Popper. Hayek eo economista-chave dessa corrente, embora seu discipulo Milton Friedman, mesmo com matizes pr6prios,
seja muito mais conhecido. Ja Popper e o pensador politico que
elabora a metodologia correspondente e cujo pensamento se
encontra em estreita relac;äo com o de Hayek.
Peter Berger certamente näo apresenta esse mesmo grau de
representatividade do movimento conservador ou neoconservador
atual. Tarnbern näo representa o radicalismo extremo desse movimento em sua forma atual, que hoje inclui toda uma corrente
de nome pr6prio, a chamada "Ideologia da Seguranc;a Nacional ".
No entanto, Berger e um dos pensadores conservadores atuais
mais conhecidos na America Latina, ao mesmo tempo em que
elabora, com grande pureza, categorias que estäo voltando a aparecer em todo o pensamento conservador atual. Alem disso, e
hoje figura politica importante no confronto ideol6gico do atual
governo dos Estados Unidos com os movimentos de libertac;äo
na America Latina, especialmente por sua influencia no Instituto
sobre Religiäo e Democracia, importante organismo do governo
norte-americano que luta contra a teologia da libertac;äo.
No que se refere a analise do anarquismo, nos basearemos
especialmente no mexicano Ricardo Flores Mag6n, que indubitavelmente foi o grande inspirador da Revoluc;äo Mexicana deste
seculo. Hoje, o movimento anarquista constitui muito mais uma
tendencia subterränea na America Latina, ja näo aparecendo
como movimento politico de envergadura. Entretanto, mesmo
subterraneamente, perpassa hoje todos os movimentos populares.
Assim, suas categorias continuam vigorando em varias correntes
politicas atuais. Ern contrapartida, o seu carater subterräneo faz
com que näo tenha nenhum representante evidente. Preferimos
analisar Flores Mag6n porque e um anarquista muito brilhante,
,;acrificado e esquecido, que merece ser recordado e que revela
o profundo humanismo que perpassa o pensamento anarquista.
Antes de me decidir pela analise de Flores Mag6n, havia partido
7
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de excelente representa9äo e talvez unica do pensamento anarquista, apresentada por Ernesto Sabato em Abadd6n el Exterminador. Entretanto, decidi-me finalmente por Flores Mag6n, para
assim deixar que fale diretamente um pensador anarquista e näo
uma elabora9äo literaria que, por mais brilhante seja, continua
sendo fonte secundaria.
0 pensamento sovietico atual näo tem representante destacado, que pudesse servir como ponto de partida para uma analise
como a que eu desejaria fazer. Ha cinqüenta anos, eu teria que
me basear em Stalin. Entretanto, o pensamento de Stalin perdeu
muito mais vigencia na Uniäo Sovietica do que se imagina no
Ocidente. Par outro lado, e grande vantagem que ele näo tenha
sido substituido por outro de igual nivel. Assim, preferi que o
objeto da reflexäo sobre o pensamento sovietico näo fasse um
autor, mas sim uma discussäo entre te6ricos sovieticos realizada
no periodo de Kruschev com o titulo de Discussifo sobre o comunismo.
0 objetivo desta analise e uma critica do pensamento ut6pico realizada ao nivel de critica a razäo ut6pica como tal. Trata-se
de analise que, em ultima instäncia, e metodol6gica, buscando
revelar os quadros de categorias das pensamentos sociais atuais.
Isso explica o fato de que, entre todos os autores mencionados,
eu me dedique principalmente a analise de Karl Popper. Popper
foi o primeiro que tentou realizar tal critica do ut6pico. Paralelamente a Popper, ha outro fil6sofo atual representativo de sua
reflexäo sobre o ut6pico. Trata-se de Ernst Bloch. Entretanto,
concentrei-me mais na analise de Popper porque Bloch, apesar
de toda a profundidade de sua filosofia, näo percebe o problema
real e urgente da critica do ut6pico. Bloche completamente acritico e ate ingenuo diante do ut6pico. E por isso que realizo toda
a critica a razäo ut6pica partindo de Popper. Quero destacar
uma coisa: meu ponto de partida e a critica realizada por Popper
e näo uma critica a Popper. A critica a Popper - que muitas
vezes parecera extremamente dura para o leitor - compartilha
a preocupa9äo que, em minha opiniäo, ja esta no pr6prio pensamento de Popper. Essa critica a Popper que tento realizar deve
muito mais a Popper do que pode parecer neste livro. Acho que
e conveniente verificar esse fato, pelo menos no presente prefacio. Creio que Popper näo soube elaborar as conseqüencias de
seu ponto de partida. E assim, apesar de todas as inten9öes criticas, acabou novamente por cair em uma ingenuidade ut6pica
8
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subjacente a todo o pensamento neoliberal, embora este sempre
se apresente como pensamento definitivamente alem de todas as
utopias.
0 titulo deste livro lembra um famoso titulo de Kant. Nesta
Critica a raziio utopica, tentei seguir elemento~ centrais das criticas kantianas, convencido de que, em ultima instäncia, uma
critica a razao ut6pica consiste em transforma<;ao dos conteudos
ut6picos dos pensamentos modernos em conceitos e reflexöes
transcendentais. Corno as criticas kantianas a razao sao criticas
transcendentais dessa razao, procuro demonstrar que a critica a
razao ut6pica tambem so pode ser critica transcendental.
0 trabalho que apresentamos e necessariamente abstrato.
No entanto, creio que se trata de abstra<;ao que faz parte de um
mundo concreto e sem a qual e impossivel sequer perceber o concreto, pois, ao percebe-lo, ja o intei."pretamosem termos abstratos.
Por essa razao, podem surgir desacordos e contradi<;öes concretas, originadas facilmente por diferen<;as nas abstra<;öes que inserimos na interpreta<;ao do concreto. Considerando isso, talvez
seja legitimo de minha parte afirmar que este livro surgiu das
discussöes que estao sendo realizadas sobre o socialismo na
America Central, procurando trazer a tona elementos de juizo
que, por serem abstratos, nem por isso deixam de ter importäncia.
Este livro e elabora<;ao de manuscrito previo publicado provisoriamente sob o mesmo titulo em fevereiro de 1983 como
documenta preparat6rio do Segundo Encontro de Cientistas
Sociais e Te6logos, organizado pelo Departamento Ecumenico
de Pesquisas (DEI) sobre o tema "0 Discernimento das Utopias"
realizado em Sao Jose da Costa Rica entre 11 e 16 de julho
daquele ano. Foi elaborado em seminarios internos do DEI e em
minha atividade docente no programa de P6s-gradua<;ao Centro-Americana em Economia e Planejamento do Desenvolvimento,
da Universidade Autönoma de Honduras, no Departamento de
Economia da Universidade Nacional de Heredia, na Costa Rica,
e no Conselho Superior Centro-Americano (CSUCA) em Sao Jose
da Costa Rica.
Franz Hinkelammert
Janeiro de 1984
Säo Jose, Costa Rica
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Introdu9ao
0 REALISMO EM POUTICA
COMO ARTE DO POSSfVEL

Corno arte do possivel, a politica entra na consciencia atual
a partir do momento no qual o homem come9a a modelar a
sociedade com base em projetos de uma sociedade a construir.
0 problema do possivel em rela9ao a politica ja pode ser percebido antes. Mas, apesar disso, se apresenta como problema central no momento em que se come9a a modelar a sociedade a partir
de criterios derivados de algumas leis sociais, cuja analise permite projetar uma sociedade futura e pensa-la em fun9ao de uma
ordena9ao adequada e humana de tais rela96es sociais.
0 momento no qual a politica, como arte do possivel, desempenha papel central no pensamento sobre a politica e a revolu9ao burguesa, com seu projeto de remodela9ao da sociedade com
base nas chamadas "leis da natureza humana ". Essas leis se tornam presentes atraves da propriedade privada e do cumprimento
de contratos, elementos institucionais que permitem constituir
uma sociedade na qual todas as rela96es sociais possam ser harmonicas. Desse modo, a propriedade privada parece ser o elemento que permite projetar nova sociedade, que, por um lado, abre a
perspectiva de progresso humano infinito e, por outro, a possibilidade de participa9ao de todos nos frutos desse progresso.
Hegel parece ter sido um dos primeiros a criticar tal proje9ao de nova sociedade como "pretensa racionalidade" e, portanto, como projeto fora do ämbito do possivel:
Desenvolvidas ate converterem-se em fori;:a,essas abstrai;:öes realmente produziram, por um lado, o primeiro e - desde que
temos conhecimento no genero humano - mais prodigioso
espetaculo de iniciar completamente, de novo e pelo pensamento, a constituii;:äo de um Estado real com as ruinas de tudo o

11

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

que existe e tem lugar, querendo dar-lhe por fundamento a
pretensa racionalidade, e, por outro lado, ja que se trata somente
de abstra96es privadas de ideias, fizeram dessa tentativa um
acontecimento terrfvel e cruel.•
Entretanto, nao era a primeira vez, como diz Hegel, e sim
a segunda. Mais de cem anos antes, a Revolu9ao lnglesa ja havia
feito algo muito parecido.
Hegel, porem, nao refuta toda a sociedade burguesa como
impossivel e de "pretensa racionalidade". Volta-se muito mais
contra um determinado liberalismo, que constitui o Estado a
partir de um contrato social do tipo do contrato de compra e
venda. Esse Estado e essa sociedade seriam abstra96es. E o esfor90 para alcan9a-los seria destrutivo, porque se estaria perseguindo algo que e impossivel.
A critica de Marx, que formalmente e muito parecida, embora materialmente diferente, teve muito mais impacto do que a
critica hegeliana ao projeto abstrato da sociedade burguesa. Marx
ve toda a sociedade burguesa como sociedade impossivel, nao
apenas uma forma determinada dessa sociedade. Sua critica,
porem, e a critica das abstra96es perseguidas pela sociedade burguesa, que desembocam em algo impossivel e, por isso, produzem a destrui9ao. Segundo Marx o que precisamente e impossivel - ou de "pretensa racionalidade ", segundo as palavras de
Hegel - e encarregar as rela96es mercantis da tarefa do progresso humano, pois desse modo s6 se pode desenvolver uma
revolu9ao tecnica e o progresso que dai deriva, sacrificando a
vida humana em nome da gl6ria mercantil. ~ especialmente em
sua teoria do fetichismo que Marx elabora o ponto de vista de
que o progresso desencadeado com base nas abstra96es mercantis volta-se contra a vida humana que a devora.
Assim, Marx apresenta com toda a sua for9a o argumento
da impossibilidiide de determinada politica, ou seja, o seu irrealismo. Corno ja fizera a teoria burguesa, ele desenvolve leis que
expressam tal impossibilidade e que se orientam para uma proje9ao diferente da sociedade e sua correspondente remodela9ao.
A sociedade capitalista e impossivel porque e autodestrutiva.
Assim, o progresso desencadeado dentro da sociedade burguesa
s6 pode ser orientado em fun9ao da vida humana se for contro• Friedrich Hegel, Filosof ia do Direito, paregrafo 258.

12

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Iado e dominado em func;:äoda pr6pria vida humana. Para tanto,
e preciso superar as abstrac;:öesvinculadas as relac;:öesmercantis
e, conseqüentemente, as pr6prias relac;:öesmercantis.
Analisando a sociedade burguesa em termos de sua possibilidade, Marx a declara sociedade impossivel. Entäo, anuncia sua
substituic;:äo pela sociedade socialista, unica sociedade possivel
para controlar o progresso humano em func;:äo da vida humana
concreta. Marx insiste no fato de que näo busca a substituic;:äo
da sociedade burguesa por razöes morais ou por apelos em nome
de alguma etica, mas sim por razöes de possibilidade da pr6pria
sociedade humana. Ou seja, a sociedade humana näo sera possivel se continuar sendo capitalista: ela s6 e possivel se se transformar em sociedade socialista. Par conseguinte, Marx rejeita a
ideia de que a transformac;:äoda sociedade capitalista seja questäo
de valores ou juizos de valores, mas sim estritamente questäo de
juizos sobre meios e fins. A racionalidade ligada a valores näo
exige a transformac;:äo, ao passo que a racionalidade vinculada
a fins exige tal transformac;:äo.
Essa discussäo da sociedade capitalista feita por Marx transforma toda a visäo da politica e seu realismo em discussäo sobre
o ämbito do possivel e, portanto, do realizado. Corno ja dissemos,
a politica, nesse caso, näo se orienta primordialmente por eticas,
mas sim por relac;:öesmeio-fim. Antes de qualquer juizo etico,
apresenta-se o juizo fatico, que nos diz que algo pode ser eticamente obrigat6rio apenas quando tambem e factivel. "Näo se
deve aquilo que näo se pode" - esse antigo principio, formulado desde a escolastica medieval, e aplicado agora a conformac;:äoda pr6pria sociedade. Se näo e possivel continuar com a sociedade capitalista, entäo tambem näo se deve faze-lo. Par outro
lado, se s6 e possivel unicamente uma sociedade socialista, entäo
tambem se deve construi-la. 0 dever segue-se ao poder, näo o
precede.
No entanto, um dever s6 e seguido pelo poder no caso de
haver alternativa unica, que tambem pode ser o denominador
comum de um conjunto de alternativas possiveis. 0 ponto decisivo e a polarizac;:äo entre o possivel e o impossivel. E, a partir
de Marx, o criterio de limite entre o possivel e o impossivel e o
criterio da reproduc;:äo da vida humana real e concreta. A sociedade que näo pode acelerar tal reproduc;:äo e sociedade impossivel, s6 sendo possiveis as sociedades que se ajustam, em suas
estruturas, as necessidades de reproduc;:äoda vida humana real.
13

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Desse modo, Marx introduz no pensamento social algumas
categorias basicas que o pr6prio pensamento burgues assumiria
depois, embora mudando o seu conteudo. Trata-se, sobretudo,
da reproduc;:äo da vida real como ultima instäncia de qualquer
sociedade possivel, bem como da exigencia de desenvolver o pensamento social com base nas leis do possivel e näo nas exigencias
eticas: aquilo que "se deve" aparece somente no interior daquilo
que "se pode" e a ciencia social e ciencia objetiva, sem juizos
relacionados com valores.
Respondendo criticamente a Marx, a teoria burguesa precisa
ser completamente reformulada. Assim, aparecem nova teoria
econömica, nova teoria dos valores e nova epistemologia, que
levam de modo inconfundivel a marca do pensamento marxista,
mas que, ao mesmo tempo, invertem todos os termos de Marx.
Interessa-nos em especial destacar dois elementos desse novo
enfoque te6rico burgues, que e agora antimarxista, embora se
mantenha no interior do espac;:ocriado por Marx. Por um lado,
toda essa critica a Marx e critica da possibilidade das alternativas
que näo argumentam primordialmente com valores e, portanto,
com juizos relacionados a valores, mas sim a partir de juizos de
fato. Por outro lado, embora näo o diga muito, näo tem o argumento da reproduc;:äo material da vida como ultima instäncia do
realismo das opc;:öespoliticas.
0 argumento de possibilidade da teoria burguesa constitui
claramente uma inversäo do argumento marxista. Marx havia
sustentado que a sociedade capitalista e impossivel porque realiza o progresso voltado contra a vida humana. A partir de sua
analise, e a sociedade socialista que aparece como unica sociedade possivel. Invertendo esse argumento, a nova teoria burguesa
diz que o socialismo e impossivel e que, hoje, o capitalismo e a
unica sociedade possivel. Näo reivindica valores e se desliga do
direito natural iluminista. Assume o tipo de argumentac;:äo de
Marx, mas o inverte: o socialismo e impossivel, somente o capitalismo e possivel. Assim, como näo se pode ter socialismo, tambem näo se deve tentar implanta-lo. E, como s6 se pode ter o
capitalismo, deve-se entäo assumi-lo. 0 impossivel näo se deve
- a unica alternativa possivel e que se deve. Do poder deriva-se
o dever.
0 argumento-chave que surge nessa discussäo e o das relac;:öesmercantis. A teoria burguesa insiste em que e impossivel
uma sociedade moderna sem calculo de dinheiro. E, como o socia14
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lismo concebido por Marx pressupöe a aboli9äo do dinheiro, esse
socialismo e impossivel. Por conseguinte, tambem näo se deve
realiza-lo. No entanto, embora de forma oculta, esse argumento
sobre as rela9öes mercantis pressupöe outro argumento de Marx,
o de que a ultima instäncia de toda a sociedade possivel e a reprodu9äo da vida real. A impossibilidade do socialismo sem dinheiro decorre da validade dessa ultima instäncia, sem a qual näo
se poderia argumentar. E assim, por exemplo, que ela aparece
em Max Weber:
Mesmo entao, ainda restaria o fato de que o calculo natural näo
poderia resolver o problema da imputaräo do rendimento total
de uma explorai;:aoa seus "fatores" e disposii;:öesparticulares,
da mesma forma que hoje isso e realizado pelo calculo de
rentabilidade em dinheiro. Por isso, cabalmente, o atual abastecimento de massas por meio de exploraroes produzindo em
massa opöe a mais forte resistencia aquela forma de calculo.**
E, a partir dai, conclui:
A vinculai;:ao do destino material da massa ao funcionamento
correto e contfnuo das organizai;:öescapitalistas privadas, organizadas cada vez de modo mais burocratico, torna-se mais forte
a medida que o tempo passa. Assim, a ideia da possibilidade de
sua eliminai;:aoe cada vez mais ut6pica. ** *
Agora, Weber deriva a impossibilidade do socialismo do
"destino material da massa" e do "abastecimento de massas ", de
modo analoge a Marx, que, a partir desse mesmo destino material, argumentou a impossibilidade do capitalismo e, assim como
Marx havia derivado a necessidade do socialismo da impossibilidade do capitalismo, Weber argumenta ao contrario: da impossibilidade de socialismo deriva a necessidade e a fatalidade de
capitalismo. S6 se pode assegurar a reprodu9äo da vida real no
socialismo, conclui Marx. Ern contrapartida, Weber conclui que
s6 se pode assegurar essa mesma reprodrn;äo da vida real no capitalismo. Ambos usam a reprodu9äo da vida real como ultima
instäncia, mas s6 Marx tem consciencia disso. Esse ponto passa
** Max, Weber, Economia y Sociedad, FCE, Mexico, 1944, p. 79 .

.. ,. /dem, ibidem, pp. 741-742.
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totalmente desapercebido para Weber e, no entanto, embora näo
o saiba, o faz.
A razäo e 6bvia. A tentativa de aboli<;:äodo dinheiro s6
pode ser impossivel se destruir a reproduc;:äo da vida real; se
näo a destruir, näo seria impossivel. Assim, Weber forc;:osamente
tem que afirmar a ultima instäncia econömica de Marx para
poder denunciar a abolic;:äodo dinheiro como utopia. Para que
seu argumento tenha sentido, precisa afirmar algo que Marx
chama precisamente de materialismo hist6rico. 0 que Weber
verdadeiramente sustenta, apesar das muitas contradic;:öesde sua
argumentac;:äo,e que a 16gica do materialismo hist6rico e o capitalismo e näo o socialismo, pela razäo de que o socialismo e
impossivel e, nesse sentido, "ut6pico". No entanto, näo escapou
do quadro de argumentac;:äo do materialismo hist6rico.
Ora, o argumento de Max Weber somente e convincente se
se conceber o socialismo como economia radicalmente sem dinheiro. Com efeito, se a alternativa fosse realmente capitalismo
com dinheiro ou socialismo sem dinheiro, a critica de Weber a
Marx teria toda a razäo. Entretanto, todos os socialismos conhecidos säo economias com dinheiro, nas quais as relac;:öesmercantis säo planificadas no sentido de "utilizac;:äo consciente da lei
do valor". E, diante desses socialismos, a critica de Weber näo
tem a mesma validade. Apesar disso, constitui a linha principal
do pensamento burgues contemporäneo, no qual o socialismo e
demonstrado como "ut6pico" - no sentido de impossivel - e as
sociedades socialistas säo interpretadas como sociedades que se
autodestroem em sua tentativa de realizar o impossivel (Hayek,
Popper, e outros).
Desse modo, a transformac;:äo marxista da analise social em
analise do possivel näo desembocou no resultado univoco que
Marx esperava. 0 resultado revelou-se ambiguo, embora o tipo
de argumentac;:äo tenha-se generalizado. Do ponto de vista da
arnilise socialista, o capitalismo se revela impossivel; do ponto de
vista da analise burguesa, e o socialismo que se torna impossivel.
A polarizac;:äoe a mesma, apesar de a argumentac;:äoter passado
do ämbito dos valores eticos para o ämbito das possibilidades
faticas, bem como de que a reproduc;:äo da vida humana seja
utilizada como ultima instäncia de ambas as analises. Ademais,
a impossibilidade apontada refere-se a horizontes temporais sempre mais amplos. Ha mais de cem anos que o capitalismo e
impossivel e ha mais de sessenta e cinco anos que o impossivel
16
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e o socialismo. Que sentido ainda

tem entäo a tese da impossibilidade, se sociedades impossiveis se mantem durante seculos? Par
acaso tanto o capitalismo como o socialismo näo continuam
existindo sem que se preveja o firn de qualquer deles por prazo
determinado?
No entanto, nem por isso a questäo do passive! em politica
perdeu sua validade: ela apenas mudou de sentido, tendo que ser
retomada a partir de outro ponto de vista. Isso pode ser mostrado a partir de dois elementos da analise anterior. Par um lado,
Marx certamente tem razäo quando afirma que a sociedade capitalista esta estruturada de modo tal que dirige o poder do progresso humano contra a pr6pria vida humana e seu desenvolvimento, razäo pela qua! o capitalismo e impossivel como afirma9äo da vida humana. Mas, por outro lado, Weber certamente
tambem tem razäo quando afirma que as rela96es mercantis säo
insubstituiveis e que, portanto, uma afirma9äo direta da vida
humana, como Marx a sonha, e impossivel. Embora as rela96es
mercantis automatizadas e independizadas sejam um veiculo que
sufoca a vida humana, a firma9äo da vida humana s6 pode ser
feita no interior dessas rela96es mercantis, que descrevem o marco da possibilidade de qualquer afirma9äo da vida humana
factivel.
Par conseguinte, a analise do impossivel se apresenta assim
em sentido dif erente da tradicional discussäo ideol6gica das
ultimos cem anos. 0 impossivel näo e tanto o que o outro faz,
mas sim aquilo que ele cre fazer. E, quando se cre estar fazendo
algo diferente daquilo que se faz, se esta fazendo mal aquilo que
se faz. 0 que se faz nunca e impossivel, mas aquilo que se cre
estar fazendo pode se-lo. E esta cren9a deforma e paralisa a
capacidade de fazer.
Par outro lado, a vontade pura - sem considera9äo de sua
factibilidade - sempre aspira ao impossivel, a medida que
aspira pelo melhor, quaisquer sejam os criterios de melhor. E
atraves da imagina9äo - mas tambem da conceitua9äo do impossivel - quese descobre o marco do passive!. Quem näo se atreve
a conceber o impossivel jamais podera descobrir o que e passive!. 0 passive! e o resultado da submissäo do impossivel ao
criterio da factibilidade.
Entäo, teremos o seguinte resultado: concebe-se o impossivel para, atraves da experiencia e da analise da factibilidade,
conhecer o passive!. No entanto, a persegui9äo e a realizac;äo
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desse possivel sao constantemente desvirtuadas pela ilusao de se
estar perseguindo ou realizando aquele impossivel de cuja conceitua9ao se partiu.
Nesse sentido, podemos agora enfocar a pergunta de qualquer politica que seja realista: qual sociedade seria a melhor
sociedade possivel? Naturalmente, nao e possivel uma resposta
taxativa, enquanto necessitamos de criterio do que e o "melhor possivel". E nao podemos extrair esta medida de nenhuma
etica preconcebida, porque, ao preconcebe-la, nao podemos saber
se e possivel. Uma etica preconcebida nunca tem necessidade de
criterio de factibilidade e, portanto, nao o contem. Nenhum
clever pode existir fora do quadro de factibilidade de uma a9ao.
E, conseqüentemente, s6 podemos formular cleveres depois que
se determinar esse quadro de factibilidade.
Assim, qualquer imagina9ao da "melhor sociedade possivel"
tem que partir da "melhor sociedade concebivel". Logo, a melhor
sociedade possivel sempre se apresenta como aproxima9ao ou
antecipa9ao da melhor sociedade concebivel, mas, necessariamente, a melhor sociedade possivel sempre e inferior a melhor
sociedade concebivel. Por isso, o conteudo do possivel e sempre
algo impossivel, mas que da sentido e dire9ao ao possivel, em
cujo quadro se apresentam as valora96es eticas arbitrarias. Ou
seja, todo possivel existe em rela9ao a uma plenitude impossivel,
em referencia a qual e experimentado e argumentado o quadro
do possivel.
A partir dessa analise, podemos ver de modo diferente a
contraposi9ao analisada entre o pensamento socialista de Marx
e o pensamento burgues de Max Weber, que constituiram suas
respectivas tradi96es. Marx, sem duvida, parte da afirma9ao da
vida humana concreta. Ele a pensa em termos de plenitude que
descreve como o reino da liberdade ou comunismo, em rela9ao
a qual concebe a sociedade socialista a qual aspira como aproxima9ao ou antecipa9ao de um "melhor possivel''. A conceitua9ao
de tal plenitude e absolutamente radical, ao passo que a sociedade por construir apresenta-se muito mais como sociedade factivel que se realiza "o mais possivel''. Ern contrapartida, Weber
ve com toda razao que esse reino da liberdade e impossivel e
ut6pico, lan9ando sua critica contra ele. Com razao, constata que
a aboli9ao das rela96es mercantis - que Marx considera como
parte do possivel - cai no ämbito do impossivel. Entretanto,
em sua pr6pria analise, Weber segue o mesmo esquema que criti18
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ca em Marx. Com efeito, afirma precisamente que o capitalismo
pode assegurar essa reprodu9äo material da vida. Mas, como näo
pode sustentar essa capacidade em termos empiricos, concebe-a
tambem em termos de plenitude capitalista impossivel, conceito
que toma da analise neoclassica do equilibrio dos mercados.
Trata-se de plenitude concebida täo radicalmente como a de
Marx, que o pr6prio Weber tanto criticara. Ern rela9äo a ela,
Weber tambem tem que procurar o "melhor possivel'' - porque
a plenitude de tal equilibrio näo o e -, pretendendo encontra-lo
em uma politica de reformas sociais no quadro do pr6prio capitalismo.
Entäo, aparecem varias plenitudes impossiveis e varias formula96es dos tipos de aproxima9äo a elas, em termos de "melhor
possivel". 0 que se contrapöe näo säo simples impossibilidades
ou possibilidades, mas sim niveis de impossibilidades e graus de
possibilidades. Desse modo, a plenitude concebida por Marx e
täo impossivel como a concebida por Weber. Da mesma forma,
a sociedade possivel derivada do pensamento de Marx e täo possivel como a que resulta do pensamento de Weber. Alem disso,
todos podem comprovar que ambos os tipos de sociedade - a
capitalista e a socialista - existem e, portanto, näo säo impossiveis nem ut6picas, mas se relacionam com utopias e impossibilidades.
Entretanto, ambas as sociedades, que se relacionam com
suas respectivas plenitudes perfeitamente impossiveis, se distorcem a partir do fato de que consideram suas realiza96es faticas
como passos em dire9äo aquela infinitude em rela9äo a qual säo
concebidas. Sendo impossivel tal plenitude, elas, porem, säo
interpretadas, em termos empiricos, como possiveis a longo prazo.
Assim fazendo, deixa-se precisamente de ver os passos possiveis
que poderiam ser dados, pois, embora nenhuma esteja a caminho
de sua plenitude concebida, ambas iluminam sua percep9äo de
futuro possivel a partir de tal conceituac;äo de sua plenitude.
Entretanto, a medida que näo conseguem discernir essa plenitude
como o impossivel em dire9äo ao qual jamais se avan9a em
termos de progresso empirico no tempo, tais plenitudes, ao mesmo tempo em que iluminam, tambem cegam. Näo e possivel ser
pragmatico a näo ser dando-se conta do carater transcendental
de tais plenitudes concebidas e, mesmo assim, sem confundi-las
com alguma ilusäo de sua concretiza9äo.
19
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Essa constru9äo de niveis impossiveis que iluminam a forma9äo de niveis possiveis näo e apenas problema dos dias .de
hoje - e problema que perpassa visivelmente toda a hist6ria
humana. 0 paraiso judeu, a idade de ouro de Platäo, o cosmos
grego e o ceu feudal medieval tambem säo mundos desse tipo,
em rela9äo aos quais formam-se sociedades reais, apesar de
nenhum desses mundos ter significado empirico direto no sentido
de ter existido ou de que venha a existir algum dia. No entanto,
paralelamente a tais mundos concebidos, sempre aparece a ilusäo
de seu significado empirico: a ilusäo de que tenham existido
algum dia ou de que poderäo existir alguma vez no futuro. Sua
constru9äo e necessidade, ao passo que sua interpreta9äo empirica e nescidade, a medida que se busca sua realidade empirica
no curso do pr6prio tempo empirico.
Sem procurar responder ainda a pergunta sobre a validade
relativa de tais sociedades concebidas, podemos anunciar uma
tese inicial sobre o realismo, o pragmatismo do politico. Uma
politica realista s6 sera possivel se for concebida com a consciencia de que sociedades concebidas na base da perfei9äo näo
passam dos conceitos transcendentais, a luz dos quais pode-se
agir, mas em dire9äo aos quais näo se pode progredir. Assim, o
problema politico näo pode consistir na realizai;:äo de tais sociedades perfeitas, mas sim apenas na solui;:äode inumeros problemas concretos do momento.
Conseqüentemente, a ilusäo de poder construir sociedades
perfeitas e ilusäo transcendental, que distorce o realismo politico.
Essa ilusäo transcendental s6 pode ser superada pela critica que
revele o carater transcendental dos conceitos de perfei9äo, mas
sem pretender renunciar a eles. Quando se procura solucionar
problemas concretos, podemos pensar sua solu9äo com base em
solui;:äoperfeita, para assim poder pensar realisticamente em que
grau e possivel nos aproximarmos da solu9äo, em termos de sua
possibilidade. Sem pensar a solui;:äo em termos de perfei9äo,
torna-se impossivel a solui;:äo possivel, ao passo que a ilusäo
empirica em relai;:äo a solu9äo perfeita distorce e obscurece
novamente o possivel.
Corno arte do possivel, a politica contem, portanto, critica
a raziio ut6pica sem a qual näo e possivel estabelece-la. Esse
"näo e possivel'' näo e algo dado, mas sim algo a ser descoberto. 0 que podemos saber, isto sim, e que sua descoberta passa
pela conceituai;:äo do impossivel, diante do qual vamos elabo20
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rando e experimentando o que e possfvel. Por isso mesmo, o
impossfvel e algo que tambem deve ser descoberto. Essa e a razäo
pela qual a hist6ria e tanto hist6ria das possibilidades como hist6ria das impossibilidades humanas. Efetivamente, essas possibilidades tambem tem sua hist6ria, porque acompanham, como conceitua9öes impossfveis, a descoberta das possibilidades humanas.
Aceitar a hist6ria, tanto das possibilidades como das impossibilidades bumanas, e parte do realismo polftico.
Nesse sentido, a crftica a razäo ut6pica näo constitui rejei9äo do ut6pico, mas sim sua conceitua9äo transcendental. Ela
desemboca na discussäo dos quadros de categorias dentro dos
quais säo elaborados os pensamentos sociais. Esses quadros de
categorias sempre contem reflexäo transcendental, embora, as
vezes, ela esteja oculta. Para se poder entender e criticar crftica no sentido de Kant e näo no sentido de uma crftica
demolidora (vernichtende Kritik) - os pensamentos sociais, e
preciso pör a nu tal reflexäo transcendental e analisar as suas
coerencias.
As reflexöes que se seguem constituem a tentativa de realizar tal crftica ern rela9äo a alguns pensarnentos sociais basicos
de nosso presente.
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1

0 QUADRO DE CATEGORIAS
00 PENSAMENTO CONSERVADOR

a) A realidade precaria

Partirernos da analise da obra de Peter L. Berger, 0 Dassel
sagrado: ehmentos para uma sociologia da religiäo. 1 Berger parte
de realidade "precaria": e a realidade ernpirica de "rnundos
construidos socialrnente" que constituern urna "ordern social".
Berger enfoca essa ordern social exclusivarnente corno ordern de
instituic;:öes: "As instituic;:öes estruturarn a atividade hurnana ".2
Entretanto, essas instituic;:öes diversas tern significados que estäo
nornicarnente integrados no nornos de urna sociedade.
Quando os sentidos das institui96es säo integrados nomicamente, as institui96es säo ipso facto legitimadas, ate o ponto em
que as a96es institucionalizadas parecem "evidentes por si mesmas" aos que as executam. 3

Assim, a ordern social objetivada ja apresenta irnplicitamente uma legitirnidade, que a constitui como nornos. E a questäo
da legitimidade da ordern social corno questäo relacionada com
o "porque" dos ordenamentos institucionais, ja implica a afirmac;:aoda legitimidade, "ern virtude de sua factibilidade objetiva" .4
Assim, as ordens sociais säo mundos construidos socialmente,
1 Peter L. Berger, 0 Dosse[ Sagrado: elementos para uma sociologia da
religiiio, Ed. Paulinas, Sao Paulo, 1985.
2 /dem, ibidem, p. 43.
3 /dem, ibidem, p. 43.
4 /dem, ibidem, pp. 47-48.
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que constituem um "habitat" e se transmitem como habitat, ou
~eja, säo vividos como um mundo. 0 homem vive esse mundo.
E, vivendo-o, o constr6i e mantem, transmitindo-o de uma gera9äo para outra. Vivendo-o, vive-o como legitimo. Dessa maneira,
a legitima9äo näo e ato te6rico separado da ordern social e,
portanto, näo e ato te6rico simples, mas sim ato que parte da
ordern social vivida como "plausivel" .5 Entretanto, a factibilidade da ordern social e sua for9a legitimadora näo apagam o fato
de que essa ordern seja, por seu turno, ordern precaria. E, como
a ordern precaria e ordern questionada, surgem fun9öes sociais
cuja finalidade e a manutern;:äo da ordern social como mundo
socialmente construido, ou seja, como nomos, com fun9öes capazes de integrar, com sentido, o conjunto das institui9öes. A existencia dessas fun9öes comprova a precariedade da ordern.
Todos os mundos socialmente construidos säo intrinsecamente
precarios. Amparados pela atividade humana, säo eles constantemente amea9ados pelos fatos humanos do egoismo e da estultice. Os programas institucionais säo sabotados por individuos
com interesses conflitantes ( ...) Os processos fundamentais da
socializa9äo e controle social, na medida em que tem exito,
servem para atenuar essas amea9as ( ...) Existe ainda outro processo centralmente importante que serve para escorar o oscilante
edificio da ordern social. E o processo da legitima9äo.6

A primeira vista, e surpreendente ver essa precariedade da
ordern social reduzida as causas do "egoismo" e da "estupidez ".
precisamente essa tese de Berger que parece ser estupida.
Berger a api:esenta como conhecimento objetivo. No entanto, näo
passa de tese daqueles que sustentam a ordern social. Se fosse de
todos, a ordern näo seria precaria. Näo obstante, aqueles que
sustentam a ordern tambem consideram que qualquer rea9äo
contra essa ordern deve-se ao egoismo e a estupidez. Isso, porem,
näo permite concluir - como insinua Berger - que o egoismo
e a estupidez sejam efetivamente as fontes eternas dos conflitos
na sociedade.
Berger apresenta suas teses como conhecimento objetivo,
partindo de uma hist6ria na qual sucederam-se diferentes esquemas sociais e muitos mundos construidos socialmente. Cada um

e

5 /dem, ibidem, pp. 63-64.
6 /dem, ibidem, p. 42.
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desses mundos tem sua especificidade, seu nomos, seu modo especifico de integrar as instituii;:öes que estruturam a atividade
humana. Berger pretende descobrir as caracteristicas, leis ou
regras gerais que se apresentam em cada um deles, a partir da
funi;:äo social de legitimai;:äo que se exerce diante da precariedade de cada um dos mundos sociais. Assim, precisa falar das raizes
da precariedade em cada um desses mundos e da resposta legitimadora que da diante do questionamento surgido de tal precariedade. No que se refere as raizes da precariedade, fala de egoismo e estupidez. Quanta a resposta a essa precariedade, fala da
funi;:äo social da legitimai;:äo.No entanto, apresentando reduzidas
as razöes da precariedade, ja predetermina o que pode apresentar
como funi;:äo de legitimai;:äo.
Determinando o egoismo e a estupidez como as raizes da
precariedade, Berger exclui totalmente a possibilidade de que o
questionamento de uma ordern social existente possa ser legitima.
A medida que existe, e legitima. Ele transforma a tese correta
de que existe "factibilidade autolegitimadora "7 da ordern social
em outra tese, esta falsa, de que näo pode haver questionamento
legitimo da ordern social especifica, a qual se refere como mundo
socialmente construido e seu nomos. Entäo, sua objetividade se
restringe ao simples ponto de vista daqueles que fazem sua a
ordern social em questäo. E esse ponto de vista radica na redui;:äo
das causas do questionamento ao egoismo e a estupidez. Desse
modo, a funi;:äo social da legitimai;:äo e legitimar a ordern social
em questäo e, portanto, o esfori;:o de superai;:äo do egoismo e da
estupidez consiste na afirmai;:äo do nomos da ordern social.
0 confronto entre a legitima9äo e o questionamento e absolutamente polar e excludente. Sua finalidade e a aniquilai;:äo do
questionamento: algo que nunca se consegue totalmente, porque
egoismo e estupidez säo parte da pr6pria condii;:äo humana.
Nunca existe razäo por detras do questionamento da ordern
social. A unica razäo de mudani;:a da ordern social que Berger e
capaz de aceitar e a mudani;:a impulsionada por aqueles que
compartilham a legitimidade da ordern social existente. Mas, a
medida que compartilham a ordern social existente como legitima, que razöes para mudani;:as poderiam ter? Berger nem sequer
discute esse ponto. Mas o importante, aquilo que ele quer dizer,
e que os elementos dinamicos da hist6ria humana säo o egoismo
7 !dem, ibidem, p. 45.
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e a estupidez. Ele s6 poderia evitar tal conclusäo concebendo
uma ideia acima da pr6pria realidade humana, em func;:äo da
qual a hist6ria se desenvolve.
Berger ve ameac;:ada a ordern social da qual parte - dada
a sua precariedade originada no egoismo e na estupidez pela desordem, a anomia e o caos. A
desordem - que e a antitese de todos os nomoi socialmente
construidos ( ...) Ir contra a ordern da sociedade e sempre arriscar-se a mergulhar na anomia.8
Toda sociedade humana, qualquer que seja sua legitima<;:iio,
deve manter a sua solidariedade perante o caos.9
Assim, a antitese da ordern social precaria e, portanto, o
caos. E a 16gica do questionamento da ordern tambem e o caos.
Esse resultado e conseqüencia do que se analisou a principio.
Se, efetivamente, a raiz da precariedade da ordern reside no
egoismo e na estupidez, a 16gica de tal questionamento e o caos
ou a morte. Rebeliao e caos, rebeliao e morte.
Corno se ve, porem, esse resultado täo conservador de sua
analise deve-se a simples manipulac;:äo das categorias. Ninguem
duvida de que haja ou possa haver egoismo e estupidez, como
tambem ninguem duvida de que diante deles carecemos de socializac;:äo,controle social e legitimac;:äoda ordern, seja qual for essa
ordern. Da mesma forma, ninguem duvida de que a 16gica do
egoismo e da estupidez e a morte. Por isso mesmo, os atos dai
derivados säo encarados como crime. E, portanto, o castigo do
crime e a afirmac;:äo da vida diante da morte ou pode se-lo. A
questäo, porem, näo reside ai.
A medida que identifica a precariedade da ordern social
com o crime, Berger realiza uma especie de solipsismo da ordern
social: uma vez constituida uma ordern social, näo ha outro modo
de sair dela senäo por meio do crime; quando se nega o crime,
resta apenas a manutenc;:äo dessa ordern. Berger exclui aprioristicamente a possibilidade de que a ordern social existente se confronta, em seu interior, com outra ordern social, ainda näo constituida. E, no entanto, a rebeliäo e precariamente isso: um projeto de ordern social aparece enfrentando a ordern social existente,
8 /dem, ibidem, p. 52.
9 /dem, ibidem, p. 64.
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dando-se, assim, conflito entre diferentes tipos de ordern social
ou de mundos socialmente constituidos. Nesse caso, o conflito
näo e entre a ordern existente e o crime, mas sim entre a ordern
existente e a ordern por construir. Desse modo, a 16gica das desordens resultantes näo e o caos e a morte, mas sim outro modo de
vida. Conseqüentemente, redunda conflito de diferentes legitimidades, que Berger nega arbitrariamente. Para discuti-lo, seria
necessaria outra teoria, que Berger nem sequer enfoca: uma
teoria capaz de julgar a legitimidade relativa das diversos sistemas sociais. Berger evita tal teoria, reduzindo a rebeliäo ao
crime, o que lhe permite discutir a furn;äo social de legitima9äo
como fun9äo social exclusiva da ordern social existente, diante
de todos os questionamentos possiveis, todos enfeixados pelo
r6tulo do egoismo e da estupidez. Construindo essa visäo das
mundos socialmente constituidos, na qual cada nomos social da
uma volta solipsista a si mesmo, Berger pode entäo afirmar o
caos como a unica antitese de uma ordern social especifica.
Assim, os diversos sistemas sociais tem por caracteristica comum
o fato de estarem expostos a cair no caos e terem que se defender
dessa possibilidade.
Ora, o conceito de realidade precaria e empirico, no sentido de que se refere a uma ordern social empiricamente constituida,
com seu nomos, apresentando-se como modo especifico de integrar as institui9öes pertencentes a essa ordern. 0 caos ou a anomia e outro tipo de conceito. Uma sociedade nunca pode cair no
estado de anomia ou de caos, pois, se tais estados se concretizassem, essa sociedade deixaria de existir. Poderia se aproximar
de tais estados, mas näo alcan9a-los. 0 caos e como a morte: näo
se pode vive-la. No entanto, a partir da precariedade da realidade, percebe-se constantemente a tendencia para esse caos inalcan9avel, que outra coisa näo e senäo a morte da sociedade, o que,
por seu tumo, implica na morte de seus membros. De fato, a
precariedade da realidade e a tendencia para o caos.
~ por essa razäo que Berger percebe a sociedade como "solidariedade diante do caos ", como "homens unidos diante da morte" .10 No entanto, se existem tal precariedade da realidade e a
conseqüente tendencia para o caos e a morte, esta ultima tem
que possuir certo atrativo. Näo obstante, o homem näo pode
sentir-se atraido pela morte, a näo ser que a vincule a imagens
10 /dem, ibidem, p. 64.
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atraentes. A morte e o caos devem aparecer diferentes daquilo
que säo. Precisam incluir uma promessa que näo seja percebida
como morte e sim como vida. Entäo, em nome de uma vida aparente, tende-se para a morte, o que explicaria essa tendencia
social para o caos.
Assim, falando do "egoismo" e da "estultice" 11 como razöes
da precariedade e da realidade institucional, Berger precisa dizer
algo sobre a razäo pela qual o homem segue os projetos egoistas
e estultos. Se o egoismo leva ao caos e a morte, precisamos saber
por que alguem segue um egoismo e destr6i uma realidade, sem
a qual nem essa pessoa nem seu egoismo seriam possiveis. E, se
o faz por estultice, precisamos saber por que näo muda de opiniäo como resultado de suas experiencias negativas. 0 simples
instinto de morte näo poderia explicar tudo isso, porque entäo
seria necessario explicar por que o homem näo se suicida de uma
vez por todas ao inves de seguir sua vida lentamente em dire<;:äo
ao caos e a morte. Assim o egoismo que leva ao caos näo seria
verdadeiramente egoista. Um egoismo ilustrado teria que antecipar tal resultado para evita-lo. E o pr6prio egoismo, levado em
dire<;:äoao caos, seria estulto, implicando erro de avalia<;:äosobre
a verdadeira situa<;:äode seus pr6prios interesses.
Embora näo desenvolva essa problematica, Berger a intui,
tentando uma explica<;:äoque, em suas linhas principais, segue
o que dita o pensamento conservador a respeito da questäo.
Essa explica<;:äovolta-se fundamentalmente para as rebeliöes.
Näo se pöe em duvida o fato de que o pr6prio crime e parte
da precariedade da realidade. Mas, do ponto de vista de legitima<;:äodo sistema institucional, o crime tem importäncia muito
mais marginal. 0 ladräo näo pöe em duvida o sistema de propriedade; pelo contrario, aproveita-se dele de modo legal. Depois de
ter roubado, exige a prote<;:äopolicial para assegurar a manuten<;:äodo que agora possui, como qualquer outro proprietario. Da
mesma forma, o assassino näo proclama a legitimidade do assassinio, mas reclama a prote<;:äode sua vida em rela<;:äoaos outros.
Embora o crime possa corromper uma sociedade e ate torna-la
inviavel, continua sendo parte dessa sociedade, sem nenhum
projeto para muda-la. Ja o caso da rebeliäo e diferente: a rebeliäo se confronta com a sociedade, com seu sistema institucional
especifico e com seu nomos, buscando sua substitui9ao. Ja que
11 /dem, ibidem, p. 42.
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Berger a declara como um caminho para o caos, tem que proclamar a perspectiva da rebeliäo - sua esperan9a e sua utopia como presen9a ilus6ria da morte. Assim, vincula a rebeliäo com
o sonho, interpretando-a como irrup9äo da sonho na vida real e
cotidiana. Para Berger, portanto, o sonho de uma nova sociedade,
que acompanha a rebeliäo, e a ilusäo que leva a sociedade ao
caos, embora os portadores desse caos sonhem com nova ordern
au nova vida. A morte se reveste com o aspecto da vida. Berger
analisa o quadro recorrendo as situa9öes marginais da sonho e
da morte. Ambos esses aspectos pöem entre parenteses a vida
cotidiana da realidade precaria e, unidos, a amea9am.
No mundo dos sonhos a realidade de cada dia fica definitivamente fora ( ...) A realidade da vida de cada dia e, portanto,
continuamente envolvida por uma penumbra de realidades imensamente diferentes. Estas, sem duvida, säo segregadas na consciencia como tendo um status cognoscitivo especial ( ...) e assim
geralmente impedidos de amea<;:armaci<;:amentea realidade primaria da existencia plenamente desperta. 12

A realidade primaria e o sistema institucional especifico
com seu respectivo nomos. Os sonhos a amea9am. A morte tem
tambem uma caracteristica parecida:
A morte desafia radicalmente todas as defini<;:öessocialmente
objetivadas da realidade - do mundo, dos outros e de si mesmo.
A morte pöe radicalmente em questäo a atitude de ver as coisas
como evidentes, imposta pela atividade rotineira.13

Assim, a tarefa de legitima9äo da sociedade inclui a localiza9äo dessas situa9öes marginais. A ideia de que os sonhos sejam
realmente considerados como realidade secundaria, que näo
devem irromper na realidade primaria cotidiana, e parte desse
problema. Mas, como a pr6pria morte constantemente pöe essa
realidade primaria entre parenteses, e preciso dar-lhe sentido de
tal modo que a referencia a morte nao irrompa nessa realidade
primaria. Assim, deve-se fazer com que haja
12 /dem, ibidem, pp. 55-56.
13 /dem, ibidem, p. 57.
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..."uma boa morte", isto e, morrer conservando ate o firn o rela•
cionamento pacffico com o nomos da sociedade a que se pertence - subjetivamente significativo para si mesmo e objetivamente
significativo nas mentes dos outros. 14
Berger näo menciona a presen9a da morte a partir dos problemas da realidade concreta, como o desemprego e a fome. Mas
refere-se a eles. Entretanto, diante deles, näo se trata simplesmente de supera-los e sim de dar-lhes relac;:äo "subjetivamente
significativa" com o nomos da sociedade. A "boa morte" continua sendo aquela que näo se revela como tal. No entanto, as
vezes a legitimac;:äo falha:
Embora o extase das situai;:öesmarginais seja fenömeno da experiencia individual, as sociedades ou grupos sociais inteiros podem, em tempo de crise, passar coletivamente por tal situa9ao.
Ern outras palavras, ha acontecimentos que, afetando sociedades
ou grupos sociais inteiros, proporcionam ameai;:asmacii;:asa realidade previamente tomada como 6bvia.15
Aparece entäo o sonho coletivo, que deixa de respeitar a
realidade primaria da vida cotidiana, que irrompe e ameac;:a e
que, por firn, destr6i. Trata-se do sonho coletivo levando ao caos,
mas apresentando-se como sonho de felicidade. 0 caos tem cabec;:ade Janus, que e, por um lado, morte, mas, por outro, felicidade. Para usar termos de Karl Popper: quem quer o ceu na
terra, acabara por realizar o inferno na terra. E, em termos populares: o caminho do inferno esta asfaltado com as boas intenc;:öes.
Trata-se da antiga imagem luciferica: Lucifer, o anjo da luz, na
verdade e o diabo. Provocando sonhos de felicidades que irrompem na realidade cotidiana, Lucifer conduz ao caos e ao inferno.

b) A fun~äo social de legitima~äo
Diante dessa ameac;:a,que esta sempre presente em forma de
precariedade da realidade, Berger coloca a func;äo social da legi•
timac;:äo:
14 !dem, ibidem, p. 57.
15 !dem, ibidem, p. 57.
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Por legitima<;äose entende o "saber" socialmente objetivado
que serve para explicar e justificar a ordern social.16
A legitima9äo aparece ao lado da socializac;äo e do controle social. Ela faz com que se aceite a sociedade existente como
legitima. Referindo-se a realidade, a legitima em sua especificidade social, em seu nomos.
(...) em certo sentido, todo "saber" socialmente objetivado o e
legitimamente. 0 nomos de uma sociedade legitima-se antes de
tudo pelo simples fato de existir.17
Corno a sociedade existe com seu nomos, juntamente com
a realidade experimenta-se o nomos como existente. A experiencia desse fato faz com que "o mundo socialmente construido se
legitime a si mesmo em virtude de sua factibilidade objetiva" .18
Entäo, pode-se distinguir entre essa "factibilidade autolegitimadora" e as "legitima9öes extras ". 19 Somente a partir dessas
legitima9öes secundarias e que aparece a fun9äo social da legitima9äo que complementa a factibilidade autolegitimadora, que,
por si mesma, näo e suficiente.
Assim, a factibilidade autolegitimadora e a base da legitimidade, ao passo que a fun9äo social de legitima9äo - as atividades que legitimam - aparecem quando essa factibilidade autolegitimadora e insuficiente, ou seja, dependendo do grau de precariedade da realidade:
Pode-se dizer, por conseguinte, que a facticidade do mundo
social ou de qualquer parte dele basta para a autolegitima<;äo
enquanto näo houver desafio.20
Berger chama essa factibilidade, penetrada pelo nomos da
rnciedade, de estrutura de plausibilidade. A factibilidade autolegitimadora, entäo, e factibilidade plausivel. Entäo, ele volta a
colocar o conceito limite de plausibilidade perfeita, ou seja, uma
legitimidade do sistema institucional que näo requer fum;:äo
social de legitima9äo.
16
17
18
19
20

!dem,
!dem,
!dem,
!dem,
!dem,

ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,

p.
p.
p.
p.

42.
43.
43.
44.
p. 44.
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No caso lirnite (empiricamente inacessivel), isto significa que o
mundo, por assim dizer, se postula a si mesmo e nao exige outra
21
legitima<;:aoalem da sua simples presen<;:a.

Esse conceito limite da plausibilidade perfeita, por seu
turno, e o conceito de realidade que näo e precaria, sem qualquer
duvida. E o conceito de sociedade aceita sem vacila96es, sem que
haja exigencias especiais que justifiquem tal legitimidade. E o
sonho conservador da convivencia pacifica entre senhores e escravos, na qual os escravos se conformam em morrer, consentindo
nisso, quando o senhor näo lhes deixa nenhuma possibilidade
de viver.
Berger diz que esse caso limite "näo se encontra na realidade ". Imediatamente depois, porem, nos diz que e "caso sumamente improvavel ".22 E näo reflete sobre o significado disso.
Simplesmente o usa na analise, sem pesquisar seu status metodo16gico. Na verdade, e o oposto do caos, sendo täo pouco empirico como o conceito do pr6prio caos. E näo e de modo algum
improvavel, mas simplesmente impossivel. Trata-se de conceito
limite que näo se pode dar empiricamente, mas que e absolutamente chave na analise de Berger.
Eie engloba a realidade precaria da qual parte em dois conceitos näo-empiricos do tipo de conceitos limites. Se a realidade
e totalmente precaria, aparece por meio de progresso infinito o
conceito de caos. Se desaparecem toda a precariedade e toda
duvida, aparece igualmente por progresso infinito o conceito limite de plausibilidade perfeita. 0 conceito de caos e utilizado para
denunciar tendencia a mudan9a do sistema institucional existente
como presen9a da morte sob o aspecto de luz e vida, ao passo que
o conceito de plausibilidade perfeita e utilizado para explicar a
intensidade com a qual aparecem as fun96es sociais de legitima9äo:
( ...) quanto menos firme se torna, a estrutura de plausibilidade,
mais aguda se tornara a necessidade de legitima<;:aopara a manuten<;:aodo mundo. De modo caracteristico, portanto, o desenvolvimento de legitima<;:öescomplexas ocorre em situa<;:öesem
21 !dem, ibidem, p. 60.
22 /dem, ibidem, p. 60.
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que as estruturas de plausibilidade säo amea~adas deste ou daquele modo.23
Isso leva a uma especie de lei social da legitima<;:ao.Quanta
mais plausivel for a realidade, menos legitima9öes positivas existirao. A sociedade perfeitamente legitimada nao e aquela que
desenvolve cabalmente as fun<;:öessociais de legitima9ao, mas
aquela na qual nao existem tais fun<;:öessociais. Se a legitima<;:ao
e cumprida cabalmente, as fun<;:öessociais de legitima9ao nao
sao necessarias.
Alto desenvolvimento das fun<;:öessociais de legitimidade
indica baixo grau de legitimidade da sociedade. Nesse sentido,
podemos falar do carater dialetico da fun9ao social de legitimidade. Quanta mais bem cumprida ela e, mais desaparece.
No entanto, usando por um lado o conceito empirico da
realidade precaria e, por outro, o conceito limite nao-empirico da
plausibilidade perfeita, Berger descreve o espa90 empirico dentro
do qual a fun9ao social de leghima9ao se desenvolve.

c) As legitima1;öes secundarias

Berger, porem, nao faz do conceito limite o seu projeto.
Nesse caso, teria que analisar como se estrutura melhor uma
sociedade para que ela esteja mais pr6xima da tal plausibilidade
autolegitimadora perfeita. Nao obstante, devido ao seu ponto de
vista conservador, Berger nao pode se formular tal questao. Pelo
contrario, ele pressupöe a possibilidade de que existam diversas
sociedades, cada qual buscando sua legitima9ao a partir de seu
pr6prio nomos. Entretanto, Berger nao se questiona o nomos de
nenhuma sociedade em rela9ao ao nomos de outra. Isso e possivel
gra9as ao seu conceito da realidade, que e identificada com o
sistema institucional especifico, correspondente ao nomos de uma
sociedade especffica. Tal realidade e indiscutivel, visto ser o
ponto de partida para questionar todos os membros dessa sociedade. :e.o sabado para o qual vivem os homens. Assim, ele nem
sequer pode fazer-se a pergunta: qual dessas sociedades e a mais
23 !dem, ibidem, p. 60.
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plausivel? Evidentemente, ele excluiu tal pergunta por sua opc;äo
conservadora, chegando assim a seu conceito de realidade identificada com o sistema institucional. Para poder comparar as
sociedades, ele necessitaria de um tertium comparationis, que
precisaria estar fora do sistema institucional. Esse s6 poderia ser
o homem concreto, para o qual as institui<;:6essäo meio de vida,
o sabado que serve para os homens. Assim, ele necessitaria de
outro conceito da realidade.
Berger parte do nomos ja constituido de uma sociedade e o
defende. Havendo varias sociedades, pode fazer essa analise para
cada uma delas, mas näo pode preferir uma sociedade a outra.
Corno Berger s6 pode partir de sociedades ja constituidas, tambem näo lhe e possivel discutir o modo pelo qual as sociedades
säo constituidas. Ate parece que elas caem do ceu. Mas, uma
vez caida a sociedade do ceu, ele tambem descobre, alem da
factibilidade autolegitimadora primaria, as legitimac;öes secundarias, que incidem fortemente sob sua compreensäo das func;6es
sociais de legitimac;äo:
1. "Ao nivel pre-te6rico devem encontrar-se afirmac;öes tradicionais simples cujo paradigma e 'e assim que se faz' ".24
2. No nivel incipientemente te6rico, "a legitimac;äo assume
a forma de proverbios, maximas morais e sabedoria tradicional".
Ha "mitos, lendas ou contos populares ".25
3. "Legitimac;6es explicitamente te6ricas ".
4. "Constrlt(;öes altamente te6ricas pelas quais o nomos de
uma sociedade e legitimado in toto". 26
0 fato de que, para existir com seu nomos especfficos, a
sociedade tem que ser constituida em func;äo desse nomos escapa
totalmente a Berger. E, como tem sua hist6ria, a sociedade s6
pode manter esse seu nomos se for permanentemente constituida
em func;äo desse nomos. Berger tem ideia beata de uma sociedade
tradicional que se repete de gerac;äo em gerac;äo e que se legitima assegurando simples repetic;äo daquilo que ja foi feito uma
vez. Mas uma sociedade näo se repete. No caso de sua manutenc;äo, ela se reconstitui em seu nomos diante de fatos constantemente cambiantes. Algo como "as coisas säo assim mesmo" näo
serve nem nun ca serviu em caso algum. Embora se use a f 6rmula
24 [dem, ibidem, p. 44.
25 /dem, ibidem, p. 44.
26 !dem, ibidem, p. 44.
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e

- de modo bastante marginal-,
preciso ter criterio de discernimento previo a partir do qual se possa ·determinar o que significa fazer o que os antepassados fizeram quando as circunstäncias ja mudaram. Entäo e preciso reconstituir a sociedade dos
antepassados. E, nesse caso, o nomos teria que ser necessariamente o principio abstrato a partir do qual se constitui a continuidade. Mas a continuidade tambem e ato criador, por ser necessariamente continuidade na mudarn;a. Se o nomos deriva da vontade divina ou do pr6prio patriarca de uma tribo, isso nada
muda. Aquilo que Deus ou o pr6prio patriarca disse jamais
pode ser explicado por algo como "e assim que as coisas säo".
Sempre ha um juizo previo que determina o que significa seguir
essa vontade para poder se comportar "tradicionalmente" nas
circunstäncias dadas - que säo diferentes daquelas as quais as
palavras sagradas se referem.
No entanto, Berger evita novamente o problema, usando
mecanicismo tradicional dos criterios de constituic;äo da realidade. Embora fale de mundos socialmente constituidos, jamais fala
sobre os mecanismos e principios segundo os quais säo constituidos e somente a partir dos quais podemos dizer se existe ou näo
continuidade no mundo, que sempre e cambiante.
Vejamos um exemplo de nossa pr6pria tradic;äo. 0 Sinai nos
legou um mandamento: näo roubaras. Na tradic;äo profetica, isso
significava: näo tires o sustento do teu pr6ximo. Essa mesma
tradic;äo extrai do "näo roubaras" a defesa das viuvas, dos 6rfäos,
dos enfermos, do salario do operario etc. A sociedade burguesa,
porem, extrai exatamente o contrario: a propriedade privada e
legitima; pode haver obrigac;öes de caridade, mas o mandamento
näo constitui o direito de justic;a social. 0 que tal maxima afirma
näo deriva da letra, representando ato de constituic;äo do nomos
da sociedade, que, sem qualquer problema, pode passar para a
f6rmula "e assim que as coisas säo". Mas, como elas precisam
ser feitas, isso näo dimana da f6rmula, e sim de ato previo de
discernimento, vinculado a especificidade da sociedade.
Ha outro exemplo da mesma natureza que nos aproxima
mais da problematica de Berger: e o "näo fac;as ao outro aquilo
que näo querer que o outro te fac;a". Esse mandamento ja aparecia no Antigo Testamento, mas tambem aparece em Confucio
e em outros de sua epoca. Essa premissa, sem duvida, tambem
desempenha papel importante na constituic;äo da sociedade burguesa. Nos antigos, ela esta sempre vinculada ao sustento: näo
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tires o sustento do outro, porque näo queres que o outro retire
o teu. Ou seja, expressa algo vinculado com a existencia do
homem concreto. A burguesia limita essa premissa ao homem
abstrato: näo tires a propriedade privada do outro, porque näo
queres que o outro tire a tua. A sociedade socialista poderia
voltar ao significado anterior, constituindo a sociedade dessa
forma: ninguem pode tirar o sustento do outro, porque ninguem
quer que se tire o seu sustento. 0 que significa agora "e assim
que as coisas säo"? lmplica e pressupöe que o conteudo especifico do principio se estabelec;:a em cada momento, para que
haja continuidade.
0 principio formal do "näo fac;:asao outro o que näo queres
que ele te fac;:a" e perfeitamente universal, embora se impregne
constantemente de conteudos diferentes, a partir dos quais se
constituem sociedades especificas. Ele, porem, näo e necessariamente igualitario: "näo mates os escravos, porque näo queres
que os outros tambem o fa<;am, de modo que ja näo existiräo escravos ", diz o senhor do escravo.
Esse principio formal e hoje algo onipresente na constituic;:äo
e reconstituic;:äo, diante da infrac;:äo de todas as nossas normas
formais. Por exemplo, o respeito as normas do tränsito. 0 policial e o juiz e que se encarregam de sua aplicac;:äo. Quando
alguem passa o sinal com luz vemelha, eles näo dizem: "Näo e
assim que as coisas säo!" Eles tem reflexäo diferente: "Se todos
fizessem assim, nada funcionaria bem!" Ou seja, fazem reflexäo
do caos, que projeta a ac;:äode infrac;:äoao infinito, a uma infra<;:äocometida por todos - um progresso infinito -, produzindo
dessa forma o horror do caos em si mesmo e na pessoa envolvida. Por seu turno, o policial tambem desenvolve em sua mente
uma imagem de perfeic;:äo:"Se vivessemos no Paraiso, entäo todos
poderiam fazer isso. Mas näo vivemos nele e, portanto, as normas nos protegem do caos ". Ern nossa convivencia, todas as normas formais säo constituidas e reconstituidas por tal reflexäo
do caos. E o "e assim que as coisas säo" näo passa de resumo
dessa reflexäo basica.
No entanto, Berger evita essa discussäo devido a sua conceituac;:äo de sociedade tradicional e repetitiva, que se legitima
fazendo o que sempre fazia, o que nunca existiu na hist6ria
humana. Assim, tambem evita a discussäo comparativa dos diferentes nomos das diversas sociedades e salva sua identificac;:äoda
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realidade com o sistema institucional especifico a partir do qual
pode denunciar qualquer rebeliäo social como ca6tica.
Desse modo, Berger enfoca a sociedade como polarizada nos
termos mais absolutos. Por um lado, os defensores de sua institucionalidade especifica, de seu nomos. Por outro lado, os portadores do caos. A medida que essa polarizac;äo e absoluta, o nomos
da sociedade e seus partidarios tambem säo absolutamente justifkados para tomar qualquer medida necessaria para a manutenteoria da luta de classes
c;äo desse sistema social. A teoria
desenfreada, expressa em termos beatos-conservadores.

e

d) A religiäo como hip6stase
do nomos da sociedade
Esse esquema de sociedade e da func;äo social de sua legitimac;äo constitui o quadro te6rico de Berger, podendo ser considerado como o quadro te6rico de todo o pensamento conservador. Entäo, as teses que Berger expressa sobre a furn;:äo da religiäo na manutern;:äo da sociedade - em sua legitimac;äo - repetem, com linguagem religiosa, esse mesmo quadro te6rico, insistindo na func;äo da religiäo no sentido de hipostasiar o nomos da
rnciedade, ou seja, a especificidade de suas instituic;öes. Toda
a sua teoria de religiäo poderia ser resumida no seguinte: a religiäo e a hip6stase do nomos de uma sociedade; portanto, a sociedade cria sua religiäo atraves da hip6stase de suas instituic;öes.
Ademais, como seu conceito de sociedade e absolutamente polarizado, a sua concepc;äo de religiäo tambem e absolutamente maniqueista. E, como näo pode discernir entre os nomos de sociedades diversas, Berger tambem näo pode discernir entre religiöes
diversas. A unica coisa que ele pode e exigir de qualquer religiäo
que tenha esse maniqueismo absoluto, da mesma forma como
pode exigir que qualquer sociedade mantenha uma polarizac;äo
absoluta entre os defensores de seu nomos e seus opositores.
Berger insiste muito nessa func;äo da religiäo de hipostasiar
o nomos da sociedade:
A religiäo legitima de modo täo eficaz porque relaciona com a
realidade suprema as precarias construc;öes da realidade erguidas
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pelas sociedades ernpiricas. As tenues realidades do mundo social
se fundarn no sagrado realisrno, que por defini9äo esta alern das
contingencias das sentidos humanos e da atividade humana. 27

e

percebido como um abuso da religiäo, mas sim
Isso näo
como seu prop6sito:
A legitima9äo religiosa pretende relacionar a realidade humanamente definida com a realidade ultima, universal e sagrada. As
constru9öes da atividade humana, intrinsecamente precarias e
contradit6rias, recebem, assim, a aparencia de definitiva seguran9a e permanencia. Dito de outra maneira, os nomoi humanamente construfdos ganharn um status c6smico.28
As legitima9öes religiosas fundam, porem, a realidade socialmente definida das institui9öes na realidade ultima do universo,
na realidade "como tal". Confere-se, assim, as institui9öes a
aparencia de inevitabilidade, firmeza e durabilidade analogas a
essas qualidades tais como se atribuem aos pr6prios deuses ( ...)
Por outro lado, gra9as as legitima9öes c6smicas, as institui9öes
säo magicamente guindadas acima dessas contingencias humanas e hist6ricas. Tornarn-se inevitaveis, porque säo aceitas como
6bvias näo s6 pelos homens como pelos deuses.29
como,
Naturalmente, essa hip6tese do nomos social realizada pela religiäo - dirige-se contra o
segundo Berger,
antagonista do sagrado. Corno o que e sacralizado pela hip6stase
divina e o nomos, o caos e horrorizado pela hip6tese do caos:

e

Assim como a legitima9äo religiosa interpreta a ordern social
em termos de uma ordern a9ambarcante e sagrada do universo,
assim ela relaciona a desordem que e a antitese de todos os
nomoi socialmente construfdos ao abismo-hiante do caos que
e o mais velho antagonista do sagrado. Ir contra a ordern da
sociedade e sempre arriscar-se a mergulhar na anomia. Ir contra
a ordern da sociedade como e legitimada religiosamente e, todavia, aliar-se as for9as primevas da escuridäo. Negar a realidade
como foi socialmente definida e arriscar-se a precipitar-se na
irrealidade (. ..) Quando a realidade socialmente definida veio a
27 /dem, ibidem, p. 45.
28 ]dem, ibidem, pp. 48-49.
29 Idem, ibidem, pp. 49-50.
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identificar-se com a realidade ultima do universo, nega-la assume a qualidade de mal e de loucura. 0 negador arrisca-se, entäo,
a ingressar no que se pode chamar de qualidade negativa - se
se quiser, a realidade do demönio ( ...), antimundo que tem uma
realidade pr6pria - negativa, ca6tica e destruidora em definitive de tudo o que nele habita -, o reino das monstruosidades
demonfacas.30
Estabelecendo essa polaridade entre o sagrado e o diab61ico,
entre Deus eo diabo, entre nomos e caos, entre cosmos e inferno,
Berger chega entäo a sua defini9äo de religiäo, que s6 tem sentido no contexto de sua teoria da sociedade:
( ...) o estabelecimento, mediante a atividade humana, de uma
ordern sagrada de abrangencia universal, isto e, de um cosmos
sagrado que sera capaz de se manter na eterna presem;:a do
caos.31
Com isso, Berger expressa somente as implica9öes te6ricas
de seu quadro te6rico. Trata-se de um quadro te6rico que ja
contem conceitos näo-empiricos, que ele posteriormente expressa em termos teol6gicos. 0 seu quadro te6rico ja havia prefixado
o que seria a sua opiniäo sobre a religiäo. As dimensöes reol6gicas que ele expressa ja estavam implfcitas de antemäo em sua
teoria da sociedade. Embora ele näo as explicitasse, ja sabfamos
- por conhecer seu quadro te6rico - o que seria a sua percep9äo da religiäo.
No entanto, a partir desse fato podemos constatar deficiencias em sua interpreta9äo da religiäo. A maior deficiencia e sua
incapacidade de definir o que e seculariza9äo. Sera que sua teoria da sociedade e da legitima9äo e secular? Corno poderia se-lo,
se implicitamente contem uma posi9äo teol6gica? Se, em termos
religiosos, o caos e o inferno e se o caos e um conceito näo-empirico, que status teria entäo? Seria o caos um conceito secularizado e o inferno um conceito religioso? Se e esse o caso, entäo a
diferen9a entre o conceito secularizado e o religioso e o modo
de falar do pr6prio conceito, que pode ser enfocado como religioso, sendo entäo o inferno, ou em termos secularizados, sendo
entäo o caos.
30 /dem, ibidem, p. 52.
31 /dem, ibidem, p. 64.
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Nem o caos nem o inferno sao empiricamente dados. E, no
entanto, por meio da hip6stase religiosa, relacionam-se com esses
dois conceitos. Referir-se ao caos em termos religiosos ou em
termos secularizados näo tem a menor diferern;a conceitual. Se o
caos fosse um conceito empirico - algo que efetivamente podemos viver - e o inferno um conceito transcendente, entao seria
diferente. Mas, como o caos e a morte social, näo cabe uma
interpreta9äo empirica do conceito. Ern Berger, caos e inferno
säo a mesma coisa enquanto conceitos, mas säo diferentes
enquanto referencias a conceitos. Entäo estara a diferen9a entre
o conceito secularizado eo teol6gico no modo de referir-se a eles?
Embora os dois conceitos sejam identicos, o modo de constitui-los e diferente. Embora o caos - como Berger o utiliza näo seja um conceito empirico, chega-se a ele a partir da reflexäo
sobre a realidade concreta. Entretanto, trata-se de reflexäo bastante especial: e a reflexäo do progresso infinito, da proje9äo de
uma caracteristica de toda realidade no sentido do infinito, de
onde redunda o conceito de caos. Pensando-se a precariedade da
realidade, sempre em termos puros, ate a imagina9äo da precariedade absoluta, chega-se entäo ao conceito de caos. Esse conceito transcende qualquer realidade empirica. Entretanto, e resultado de reflexäo em fun9äo dessa realidade empirica. E conceito
de empirismo idealizado, conceito limite, conceito transcendental. Ja a conceitua9äo religiosa do inferno näo se chega por
esse caminho, mas sim por experiencias que poderiamos chamar
de miticas. No entanto, ambos se unem no mesmo conceito, que
e ao mesmo tempo o caos e o inferno, sendo o inferno conceito
transcendente correspondente ao conceito transcendental do caos.
Quando analisamos o processo de hip6stase do nomos social,
tambem chegamos a resultado parecido. Na analise, Berger chega
a estabelecer conceito antitetico do caos: fala de "caso limite"
da plausibilidade perfeita. Pensando o nomos da sociedade em
termos sempre menos precarios, chega-se ao conceito limite desse
nomos, no qual toda precariedade ja desapareceu e o nomos
brilha em seu mais puro resplendor. Mais uma vez, partimos de
uma caracteristica geral da realidade - seu nomos, que especifica as institui9öes -, projetando-o por um progresso infinito ate
a sua infinitude e chegando assim ao conceito limite, que novamente transcende toda realidade empirica e se apresenta como
conceito transcendental. Trata-se de conceito secularizado da
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perfeic;äo institucional. E, como tal, e a verdadeira contrapartida
do caos no pensamento de Berger.
Trata-se de conceito transcendental, näo de conceito transcendente. A plausibilidade perfeita näo e o ceu. Mas, quando
uma sociedade expressa o ceu a partir de seu nomos, ela o expressa infalivelmente como conceito identico a esse conceito transcendental da plausibilidade perfeita.
Platäo pensava a plausibilidade perfeita da sociedade escravista de sua epoca em termos da idade de ouro e sua imagem
do retorno a idade de ouro em A Republica nada mais e do que
a construc;äo de tal sociedade infinitamente plausivel. Se Platäo
cresse em um ceu, esse ceu seria a idade de ouro. 0 ceu da
Idade Media e explicitamente a projec;äo transcendental da sociedade feudal da Idade Media, sua transformac;äo em plausibilidade perfeita. 0 ceu da Idade Media - aquele ceu das cavaleiros
andantes - e um Estado feudal sem inimigos, sem rebeldes e
sem criminosos. E o ceu burgues, por acaso, näo e o ceu das
almas puras e iguais, que näo tem nenhum problema de igualdades materiais exatamente porque näo tem necessidades materiais?
A plausibilidade perfeita corresponde ao nomos da sociedade, contendo o mesmo conceito transcendente de ceu que os portadores desse nomos. E mais uma vez estamos diante de conceito
que, ao mesmo tempo, e conceito transcendental e, como tal,
resultado da idealizac;äo da realidade empirica, e conceito transcendente e, como tal, a imaginac;äo do ceu pelos defensores do
nomos social. 0 conceito de plausibilidade perfeita tambem e
conceito näo-empirico e secularizado, ao passo que o ceu e
conceito transcendente e religioso, igualmente näo-empirico.
Enquanto conceitos, säo identicos. So que aparecem no homem
por caminhos diferentes: como conceito transcendental, por reflexäo a partir da realidade empirica mediatizada por progresso
infinito; como conceito transcendente, por caminho muito mais
mitico.
·
Berger näo menciona o ceu, mas sim o cosmos. Entretanto,
para ele, o cosmos desempenha exatamente o mesmo papel: e
realidade suprema, universal, sagrada, e realissimum sagrado,
realidade enquaoto tal, ao passo que a religiäo faz o ser social,
que se "arraiga na realidade sagrada do universo" .32
32 /dem, ibidem, p. 50.
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e) A mimese c6smica
~ na mini.ese que Berger ve o prot6tipo dessa rela9ao entre
nomos e cosmo sagrado. Atraves dessa mimese, a sociedade humana e entendida como a representa9ao - imperfeita - do cosmo
sagrado. A autoridade - imperfeita - dessa sociedade limita
a autoridade divina. e c6smica - perfeita - do cosmos.

Quando esse papel (do pai) e legitimado em termos mimeticos
- reiterando "aqui em baixo" as a96es da cria9ao, da soberania
ou amor que tem os seus prot6tipos "la em cima" - entao o
seu carater representativo ganha notavel realce. A representa9ao
dos sentidos humanos se torna mimese dos misterios divinos.
0 relacionamento sexual arremeda a cria9ao do universo. A autoridade patema arremeda a autoridade dos deuses, a solicitude
paternal a solicitude dos deuses. Corno as institui96es, portanto,
os papeis se investem de qualidade de imortalidade. 33
No que se refere as institui9öes, Berger diz:
A religiao legitima as institui96es infundindo-lhes um status
ontol6gico de validade suprema, isto e, situando-as num quadro
de referencia sagrada e c6smico. As constru96es hist6ricas da
atividade humana sao olhadas de um ponto privilegiado que, na
pr6pria autodefini9ao, transcende a hist6ria e o homem. Pode-se
proceder a isto de diversas maneiras. Provavelmente a mais
antiga forma dessa legitimac;ao consista em conceber a ordern
institucional como refletindo diretamente ou manifestando a
estrutura divina dos cosmos, isto e, conceber a rela9ao entre a
sociedade e o cosmos como uma rela9iio entre o microcosmo e o
macrocosmo. Tudo "aqui em baixo" tem o seu analogo "la em
cima".}4
Berger näo menciona o principal. Nessa mimese, tudo o que
existe aqui em baixo tem o seu equivalente la em cima; mas o que
ha la em cima e perfeito e o que existe aqui em baixo e imperfeito. Realiza-se a mimese do perfeito no imperfeito. Quando
33 !dem, ibidem, p. 51.
34 /dem, ibidem, p. 46.
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a mimese se refere ao nomos social, relaciona uma realidade
precaria do nomos com sua existencia perfeita em termos de
plausibilidade perfeita la em cima. Mas s6 se pode comprovar
que esse cosmos sagrado, como conceito transcendente, e identico ao conceito transcendental da plausibilidade perfeita quando se faz essa reflexäo adicional - que, evidentemente, e valida.
No entanto, continua havendo um problema nessa mesma
descri9äo da mimese. Berger dizia:
0 relacionamento sexual arremeda a cria9iio do universo. A autoridade paterna arremeda a autoridade dos deuses ...35

Poderiamos n6s acrescentar: o trabalho humano 1m1ta a
cria9äo do universo; a autoridade empresarial imita a autoridade
das deuses.
Fica evidente que Berger se confunde. Se o intercambio
sexual imita a cria9äo - ou se ela e imitada pelo trabalho
humano -, nenhum nomos e nenhuma sociedade e legitimada
por isso. Ao contrario, legitima-se o homem que entra em conflito
com uma sociedade que näo respeita essa divindade do homem.
Se, em contrapartida, a autoridade paterna imita a das deuses e a autoridade empresarial tambem -, entäo se legitima o nomos
de uma sociedade ou de uma ordern social institucional. A mimese näo e täo univoca como Berger acredita. E por isso mesmo
existem diferen9as na questäo de se o trabalho imita a cria9äo
ou a autoridade imita o criador.
Berger näo deveria ter mencionado a sexualidade como imita9äo da cria9äo, porque a sexualidade näo pertence a realidade
precaria da qual parte. Essa realidade precaria e a do sistema
institucional: a ela pertence a autoridade paterna, mas näo exatamente a sexualidade. Tarnbern pertence a ela a autoridade do
empresario, mas näo o trabalho humano. E isso, em ultima
instancia, constitui o problema-chave da teoriza9äo de Berger.
De fato, ele näo pode sustentar consistentemente sua defini9äo da religiäo. Embora toda religiäo crie de certa forma um
co:mos sagrado, näp e necessario que esse cosmos sagrado seja
uma hip6stase do nomos de uma sociedade. Ele o e sempre e
quando a religiäo se identifica com esse nomos, mas a priori näo
tem porque se-lo.
35 /dem, ibidem, p. 51.
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Tarnbern se pode derivar do cosmos sagrado a nega9äo do
nomos de uma sociedade, sempre e quando a imita9äo do cosmos
sagrado permite constatar ausencias e falhas do nomos da sociedade, que e o sistema institucional estabelecido. Ern todo caso,
a religiäo sempre tem essa dupla face. Ela pode ser transformada em legitima9äo do nomos ou pode aparecer como critica e ate
como rebeliäo contra o nomos social.
Se Berger da sua defini9äo da religiäo a partir da mimese
do cosmos sagrado, essa defini9äo perde coerencia ao näo incluir
o fato de que esta pr6pria mimese apresenta dupla face. Nesse
caso, näo ha mais a religiäo como legitimadora do nomos social:
luta-se, isto sim, pelo sentido da religiäo para te-la de um ou de
outro lado.

f) A plausibilidade perf eita

Podemos ainda tecer alguns comentarios sobre o conceito
limite da plausibilidade perfeita, tal como e desenvolvido por
Berger.
Trata-se de conceito que se encontra em rela9ao de nega9äo com a fun9äo social de legitima9äo, para cuja explica9äo Berger o utiliza.
A atividade de legitima9äo indica o seu contrario, a precariedade da realidade social, e, portanto, seu grau de ilegitimidade. Quanta maior e a ilegitimidade do nomos, maior e a sua
atividade legitimadora. 0 conceito limite descreve o ponto de
legitimidade absoluta, no qual näo ha nenhuma ilegitimidade do
nomos e, portanto, tambem nenhuma atividade de legitima9äo.
Essa rela9äo de nega9äo entre a fun9äo social de legitima9äo e o
conceito de legitimidade absoluta ou perfeita pode ser enfocada
como contradi9äo dialetica da fun9äo social de legitima9äo. Esta
furn;:äo e contradit6ria, no sentido de que sua realiza9äo perfeita
e cabal implica em seu pr6prio desaparecimento. Pensando em
sua perfei9äo, a fun9äo social de legitima9äo deixa de existir.
Assim, o ideal puro de legitima9äo e que näo exista nenhuma fun9äo social que a cumpra. No entanto, a fun9äo social de
legitima9äo e o ponto de partida empirico da analise. Seu empirismo e a atividade de legitima9äo. Mas, quando Berger pensa
em sua perfei9äo, desaparece esse empirismo.
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Dirigindo-se novamente esse conceito limite para a realidade, entäo seu empirismo volta a aparecer. Ora, esse conceito
limite da plausibilidade perfeita implica em que näo apenas a
realidade e legitima por autolegitimac;äo e, portanto, näo se
pode pensar em func;äo social de legitimac;äo nela, como tambem
näo se pode pensar em controle social em conceito de plausibilidade perfeita. Se a realidade institucional e completamente auto-evidente, o que se poderia controlar? 0 fato empirico da legitimac;äo como func;äo social, no entanto, esta estritamente vinculado ao controle social. Entäo, que empirismo e este, que s6
pode ser entendido atraves da negac;äo de seu conceito limite?
Entretanto, este conceito limite de Berger, de um mundo
que näo "requer outra legitimac;äo alem de sua simples presenc;a"35, obriga-nos a dar mais um passo adiante. Se ele se legitima
por sua pr6pria presenc;a e, portanto, näo apresenta func;öes
sociais de legitimac;äo nem controle social, o que resta entäo da
realidade precaria, que e a empiria de Berger? Nada mais e alem
do sistema institucional.
Näo havendo func;äo social de legitimac;äo nem de controle
social, s6 restam enquanto instituic;öes aquelas que canalizam as
relac;öes sociais de produc;äo, ou seja, as estruturas de classe pura
e simplesmente. Mas entäo surge a pergunta, que o conservador
tem que evitar a todo custo: uma estrutura de classes pura e
simples - seja a escravidäo, a servidäo, a relac;äo salarial pode ser legftima por sua simples presenc;a? Se isso for impossfvel - e e impossfvel -, entäo, pela 16gica, Berger teria que
romper com seu enfoque de diversos nomos sociais, um ao lado do
outro, para levantar a questäo do discernimento desses diversos
nomos, com base em algum criterio objetivo de legitimidade.
Entäo, teria que chegar a pergunta: os esforc;os de legitimac;äo
de _tal ou qual sociedade tem alguma possibilidade objetiva de
exito? Nesse caso, o conceito limite se transformaria em criterio
de legitimac;äo: aquela sociedade e a sociedade racional, que
aspira realisticamente a legitimac;äo, podendo confiar em maior
grau em sua simples presenc;a como fonte de legitimidade.
No entanto, essa sociedade näo seria for~osamente sociedade sem classes? Se assim fosse, estaria questionada a pr6pria
definic;äo da realidade precaria, da qual parte Berger. Essa realidade precaria se reduz ao sistema institucional, que necessaria36 /dem, ibidem, p. 60.
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mente apresenta estrutura de classe e que jamais podera confiar
em sua simples presenr;a como fonte principal de legitimidade.
Entäo, o conceito de plausibilidade e necessario: se a plausibilidade perfeita s6 pode ser imaginada coerentemente como sociedade sem classes e se a sociedade sem classes e sociedade sem
sistema institucionalizado fixo, en<äo o conceito da realidade de
Berger desaparece completamente.
0 que sera da realidade socialmente construfda se a pensamos sem institucionalizac;:6es? Se, a exemplo de Berger, a realidade e definida como o sistema institucional, entäo a ausencia de
instituic;:6es teria que significar a ausencia da realidade. Mas, se
imaginassemos as relac;:6es sociais em termos diretos e espontäneos, sem propriedade privada e sem Estado, convincentes por
sua simples presenc;:a e, portanto, sem func;:äosocial de legitimac;:äo,entäo como imaginarfamos a ausencia da realidade social?
Salta aos olhos a unilateralidade do conceito de Berger da realidade precaria.
Qualquer conceito da realidade social deve ser compatfvel
com o conceito limite de uma realidade social näo institucionalizada. Se näo o for, e contradit6rio em relac;:äo as derivac;:öes
feitas a partir dele.
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2

0 QUADRO DE CATEGORIAS
DO PENSAMENTO NEOLIBERAL ATUAL

Analisaremos o quadro de categorias neoliberal a partir da
teoria de Friedrich Hayek, baseando-nos especialmente numa
conferencia que pronunciou por ocasiäo do recebimento do
Premio Nobel de Economia, intitulada "A pretensäo do conhecimento" .1
0 pensamento neoliberal e acentuadamente diferente do
pensamento conservador. No entanto, guarda a continuidade
basica com esse pensamento. 0 que distingue o pensamento
neoliberal do pensamento conservador e o fato de que o primeiro
näo considera que as diversas sociedades tem, cada qual, sua
legitimidade especifica a partir de seu nomos especifico.
0 pensamento conservador näo discerne sociedades e näo
desenvolve nenhum criterio de juizo sehre as diversas sociedades. Ern contrapartida, o pensamento neoliberal e pensamento
de legitima9äo de uma sociedade especifica contra outras sociedades. Especificamente, e pensamento de legitima9äo da sociedade burguesa.
Mas o pensamento neoliberal tambem se distingue acentuadamente do pensamento liberal original. Quando o pensamento
neoliberal proclama a legitimidade da sociedade burguesa, o faz
contra as tendencias no sentido da sociedade socialista e contra
as sociedades socialistas existentes. Sua legitima9äo da sociedade
burguesa passa pela ilegitima9äo da sociedade socialista. Ja o
pensamento liberal original - embora tambem seja pensamento
de legitima9äo da sociedade burguesa - volta-se contra as sociedades pre-capitalistas. Assim legitima a sociedade burguesa ilegiti1 Friedrich A. Hayek, "La Pretensi6n de! Conocirniento", in ,Inflaci6n
o Pleno Empleo?, Uni6n Editorial, Madri, 1976.
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mando a sociedade pre-capitalista, especialmente a sociedade
feudal das seculos XV ao XVIII. 0 pensamento liberal original
e pensamento de superac;:aodas sociedades anteriores. Ja o pensamento neoliberal do seculo XX e pensamento que busca evitar
a superac;:aoda sociedade burguesa pela sociedade socialista.
Isso da ao pensamento neoliberal colorac;:ao conservadora,
embora efetivamente ele nao seja pensamento conservador no
sentido que desenvolvemos a partir da teoria de Berger. Mas o
pensamento neoliberal compartilha com o pensamento conservador determinadas caracteristicas. A caracteristica central consiste
em que o pensamento neoliberal tambem parte de conceito de
realidade precaria, restringindo a realidade aos elementos institucionais. No entanto, nao se refere a qualquer institucionalidade e qualquer nfvel.

a) 0 mercado como realidade precaria de partida:
a impossibilidade de tendencia ao equilibrio

Orientando-se especificamente para a sociedade burguesa,
ele determina essa realidade precaria a partir da instituic;:aoburguesa central: o mercado. f pensamento de mercado - e o mercado constitui o seu conceito empirico central. Ele entende esse
mercado no quadro de realidade precaria. A economia de mercado esta em perigo, ameac;:adapelos mesmos fatores apresentados no pensamento conservador: o egoismo e a estultice. A partir
desse mercado ameac;:ado como conceito empirico central, o
pensamento neoliberal elabora seu quadro de categorias tambem
de modo polarizado. Essa elaborac;:aoapresenta conceitos limites
polarizados, que sao novamente, por um lado, o caos e, por
outro, o mercado perfeito ou o modelo de concorrencia perfeito.
E, mais uma vez, esses conceitos sao construidos por projec;:aoao infinito, mediatizada pelo progresso infinito, a partir de
trac;:oempirico central da realidade. Estando o mercado ameac;:ado, essa ameac;:apode ser pensada em termos sempre mais graves
ate se chegar a derrocada do mercado, que desembocaria em
caos e destruic;:ao, aparecendo assim o conceito limite negativo
do caos. Por outro lado, impondo-se as ameac;:as, o mercado
tambem e pensado pelo progresso infinito, em termos sempre
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mais perfeitos, ate se chegar ao conceito limite positivo da concorrencia perfeita. Tanto o caos como a concorrencia perfeita
säo conceitos näo-empiricos, que englobam a realidade empirica, limitando-a. No entanto, os dois conceitos limites transcendem essa realidade empirica do mercado e constituem, assim,
conceitos transcendentais, em relac;:äoaos quais a realidade empfrica e interpretada. Sendo conceitos imaginarios da realidade,
näo säo factfveis, mas de modo algum säo conceitos arbitrarios.
Eles constituem uma empiria idealizada a partir de caracterfsticas
gerais da realidade, que e considerada em termos de mercado
ameac;:ado.
Por que a concorrencia perfeita (equilfbrio) e conceito nao-empirico? Hayek näo defende isso no sentido de que nada exista
de perfeito no mundo. Por um lado, ele sustenta que o modelo
de concorrencia perfeito e o modelo necessario para poder interpretar a economia de mercado e, por outro lado, desenvolve as
raz6es que tornam impossfvel realiza-lo em termos tecnicos. Ele
argumenta sua necessidade em termos te6ricos a partir do fato de
que a instituic;:äo do mercado e mecanismo de funcionamento e
que, por isso, precisa funcionar. Assim, a concorrencia perfeita
descreve os indicadores a partir <los quais pode-se afirmar esse
bom funcionamento. Ele expressa esses indicadores em seu conjunto com o termo equiltbrio. 0 mercado .funciona na medida
em que esta em equilibrio. Assim, a preocupa<;äo polftica deve
ser a de fazer com que ele esteja efetivamente em equilfbrio.
Corno Hayek restringe a realidade empfrica ao aspecto institucional, seus criterios de equilfbrio do mercado tem que ser
somente criterios mercantis. Para ele, a satisfa<;äo das necessidades nao e criterio de equilfbrio, pois nao se trata de elemento
relevante da realidade. Seu criterio de equilfbrio s6 pode ser
tomado do pr6prio mercado, sendo, nesse sentido, mercantil.
Trata-se do conceito de equilfbrio tomado de teoria de Walras
e Pareto: ha no mercado, por um lado, fatores de prodU<;:äoe,
por outro lado, produtos e consumidores; s6 existe equilfbrio
quando todos os consumidores podem gastar suas rendas segundo
suas preferencias, quando as empresas vendem todos os seus produtos (ou servic;:os)produzidos cobrindo pelo menos os seus custos
e quando todos os fatores oferecidos no mercado säo usados na
produc;:aodesses produtos. Na medida em que os produtos oferecidos tambem sao os produtos procurados e as rendas gastas
pelos consumidores sao as rendas percebidas pelos produtores,
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ocorre um sistema de equa9öes com igual numero de equa9öes e
inc6gnitas. Corno näo ha razöes para que apare9am quantidades
negativas, sustenta-se que o sistema sempre tem solu9äo unica
e 6tima.
A partir desse equilibrio geral, apresenta-se duplo problema: por um lado, os pressupostos te6ricos que, em principio, tal
possivel equilibrio implica; por outro lado, os mecanismos sociais
que permitem a aproxima9äo desse equilibrio.
No que se refere aos pressupostos te6ricos implicitos em
tal modelo de equilibrio, pode-se ver claramente que esse equilibrio s6 pode se realizar quando todos os participantes do mercado tem conhecimento perfeito de todos os acontecimentos que
nele ocorrem a cada momento e capacidade ilimitada de adapta9äo dos fatores as situa9öes cambiantes (conhecimento perfeito
e velocidade infinita de rea9äo dos fatores). Hayek refere-se a
esse fato com as seguintes palavras:

f bem verdade que seus sistemas de equa96es, que descrevem o
modelo de equilibrio do mercado, estao construidos de tal modo
que, se pudessemos preencher todos os espa9os de suas formas
abstratas, ou seja, se conhecessemos todos os parämetros dessas
equa96es, poderiamos calcular os pre9os e as quantidades de
todas as mercadorias e servi9os vendidos.2
Hayek resiste a dizer que o modelo de equilibrio efetivamente pressupöe tal conhecimento perfeito. No entanto, näo ha
duvida de que, enquanto modelo, possui tal pressuposto. E isso
pelo simples fato de que o equilibrio da concorrencia perfeita
e equilibrio simultäneo, sem processos intermediarios de adapta9äo. Precisamente por essa razäo trata-se de conceito limite,
que transcende a realidade empirica, embora se desenvolva a
partir dela, atraves de progresso infinito. A medida que e conceito limite, esse modelo de equilibrio tambem e conceito näo-empirico e, como tal, irrealizavel. E impossivel haver conhecimentos
e velocidades de rea<;:äoinfinitas correspondentes a realiza9äo
de tal equilibrio. Näo e possivel calcula-lo. Mas a razäo para isso
näo e te6rica e sim fätica: o equilibrio näo e logicamente contradit6rio, mas_sim, de fato, inatingivel. Assim, Hayek diz que näo
se trata de tornar esse equilibrio calculavel:
2 !dem, ibidem, p. 19.
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Mas, como demonstrou claramente Wilfredo Pareto, um dos
fundadores dessa teoria, näo se trata de "chegar a um calculo
numerico <los pre<;:os",ja que, como ele dizia, seria "absurdo"
supor que podemos possuir todos os dados.3
Nao sendo possivel tal conhecimento perfeito, o equilibrio
nao e calculavel. Dai decorre que nao pode haver adaptac;6es
simultäneas no mercado; todas as adaptac;6es sao necessariamente sucessivas e necessitam de tempo para se realizarem. Assim, o
problema te6rico torna-se agora o problema da aproximac;ao ao
equilibrio, surgindo a questao das mecanismos sociais que podem
assegurar tal aproximac;ao. Quais sao· as condic;6es gerais do
mercado que permitem tal aproximac;ao ao equilibrio? A resposta e a seguinte: a condic;ao e o mercado empirico. Ou seja, especialmente a liberdade de contrato e a conseqüente garantia da
propriedade privada. Essas serao agora as condic;6es declaradas
como condic;6es gerais do equilibrio:
Ern outras palavras, conhecemos as condi<;:öesgerais nas quais
pode-se estabelecer o que, näo muito acertadamente, chamamos
de "equilibrio". Entretanto, desconhecemos os pre<;:ose salarios
particulares que se dariam se o mercado produzisse tal equilfbrio. Podemos apenas indicar as condi<;:öessob as quais pode-se
esperar que se estabele<;:amno mercado os pre<;:ose salarios nos
quais a demanda igualara a oferta.4
Hayek nos diz que "conhecemos as condic;6es gerais" e as
"condic;6es sob as quais pode-se esperar" equilibrio. Entretanto,
nao nos da nenhuma razao para que isso efetivamente se produza. Ele partiu do mercado empirico, passou a construir de forma
idealizada um conceito limite do mercado, chamado de "concorrencia perfeita" (equilibrio), constatou que nao e calculavel
e agora conclui que podemos esperar que o mercado empirico
produzira aproximac;ao a esse equilibrio idealizado. Desde a mao
invisivel de Adam Smith, e isso o que sustenta a teoria econömica burguesa, contra todas as evidencias empiricas do caso. Idealiza-se um fenömeno empirico e se conclui que ele se aproxima
dessa sua idealizac;ao.
3 /dem, ibidem, p. 19.
4 /dem, ibidem, p. 14.
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Hayek teria que demonstrar que, por suas adapta9öes sucessivas, o mercado se aproxima de situa9ao de equilibrio idealizado de adapta96es simultaneas. Mas, como nao pode faze-lo,
tambem nao o faz. Suas condi<;öes gerais da tendencia para o
equilibrio sao simples fixa96es dogmaticas. Ern outro escrito
anterior, Hayek ja havia se deparado com o mesmo problema:
Somente atraves da tese de que existe essa tendencia (ao equilibrio) e que a teoria econömica consegue ser mais do que exercicio de 16gica pura, transformando-se em ciencia empirica...5
No entanto, tarnbem nao consegue argurnentar tal tendencia, pois a simples tese de que essa tendencia exista nao constitui ciencia ernpirica. 0 pronunciarnento de urna tese nao e prova
de sua veracidade. Mas Hayek conclui ern terrnos totalrnente
pessirnistas:
A unica dificuldade e que ainda estamos bastante no escuro
sobre: a) as condi9öes nas quais se pressupöe a existencia dessa
tendencia; b) a natureza do processo atraves do qual se muda o
conhecimento individual.6
Se isso e verdade, a tese da tendencia para o equilibrio nao
e tese ernpirica, rnas sirn afirrna9ao dogrnatica. A incerteza ern
rela<;ao as condi<;:öesda tendencia para o equilfbrio existe desde
que Adam Srnith afirmava a existencia da rnao invisivel. Ate
agora, isso nao ficou esclarecido e jarnais ficara.
No entanto, a partir dessa op9ao dogrnatica pelas condicöes
gerais do equilfbrio, aparece a ideologia teoretizada do neoliberalisrno. f: a afirrna9ao irrestrita das leis do rnercado, racionalizada ern norne de tendencia para o equilibrio absolutarnente inexistente. Afirrna-se agora que essa tendencia para o equilibrio se
produzira rnais tanto e quanto rnais se assegure a liberdade de
contrato ern todos os rnercados e ern todas as atividades. Consegue-se agora urna aproxirna<;:ao linear ao que e descrito pelo
modelo de equilibrio, atraves da arnplia<;ao sempre rnaior do
arnbito do rnercado. Corno resultado disso, a ideologia revela-se
5 Friedrich A. Hayek, Individualismus und Wirtschaftliche Ordnung, Zurique, 1952, p. 28.
6 /dem, ibidem, p. 28.
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antiintervencionista. Trata-se de corrida de Sisifo, na qual persegue-se firn infinitamente distante por meio de passos finitos.
Assim, temos uma estrutura do pensamento neoliberal que
parte da realidade precaria do mercado amea<;:ado, que constr6i
um conceito limite desse mercado em forma de concorrencia perfeita (equilibrio) e que, em ultima instäncia, por afirma<;:äo dogmatica, sustenta que a afirma<;:äo das condi<;:öesgerais desse mercado o aproxima dessa sua idealiza<;:äo. Trata-se de circulo
vicioso.

b) A concorrencia perfeita e os conceitos transcendentais
No entanto, aparece ai uma contradi<;:äo adicional, que ja
analisamos no caso do pensamento conservador. Trata-se da
rela<;:ao entre a fun<;:ao social de legitimac;äo e a plausibilidade
perfeita de um conceito limite, situa<;:äona qual näo se necessita
de outra legitimac;äo alem da simples presen<;:a do mundo social.
0 conceito limite da plausibilidade implica a ausencia da func;äo
social de legitima<;:äo. Par outro lado, a fun<;:äo social de legitima<;:äoexiste porque a realidade e precaria e, portanto, näo se
legitima completamente por sua pr6pria presen<;:a.
Agora, podemos ver como Hayek descobre rela<;:ao analoga
entre a func;äo social do mercado e a concorrencia perfeita:
Ern geral, parece existir a opiniao de que a chamada teoria da
concorrencia perfeita oferece o modelo propicio para julgar as
func;:öesda concorrencia na vida real e de que a concorrencia
real seria indesejavel e ate mesmo danosa a medida que se
afasta desse modelo. Parece-me que essa posic;:äonäo tem muita
justificac;:äo.Pretendo realizar aqui a tentativa para demonstrar
que aquilo que a teoria da concorrencia perfeita discute na realidade nao deveria chamar-se "concorrencia" e que suas deduc;:öespara a orientac;:äoda politica näo tem maior utilidade. Creio
que a razäo para isso e que essa teoria geralmente ja supöe a
existencia de situac;:äoque, segundo o processo da concorrencia,
tem que criar e que, se alguma ve;: se considerassem como
existentes as condic;:öespressupostas pela teoria da concorrencia
perfeita, isto nao apenas suprimiria todas as atividades que
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descrevemos com a palavra "concorrencia", mas tambem as
tornaria impossfveis em sua essencia. (Grifo nosso).7
No entanto, Hayek nao pode prescindir do modelo. Se ele
defende a tendencia para o equilibrio, precisa dizer o que e o
equilibrio. Mas nao pode fazer isso a nao ser elaborando o conceito de equilibrio em sua forma mais extrema, para dizer depois
que, em rela<;:aoa esse equilfbrio, cabe somente uma tendencia e
nao sua realiza<;:ao. Embora o fa<;:ade forma disfar<;:ada, sempre
aparece novamente o modelo de concorrencia perfeita. No entanto, se a concorrencia e perfeita, nao ha nem pode haver o que
empiricamente se denomina concorrencia:
A concorrencia e um processo dinämico, cujos tra<;osessenciais

säo considerados como inexistentes se se realizam os pressupostos que estäo na base da teoria estatica.8
A natureza estranha dos pressupostos te6ricos do equilibrio da
concorrencia evidencia-se quando nos perguntamos que atividades denominadas comumente de "concorrencia" ainda seriam
possfveis se esses pressupostos ocorressem (...) Creio que a
resposta e simplesmente a seguinte: nenhuma. Propaganda comercial, ofertas com pre<;osmais baixos, melhoria (ou diferencia<;äo) de produtos e servi<;osproduzidos, tudo isso se exclui
por defini<;äo:"concorrencia perfeita" significa realmente a falta
total das atividades concorrenciais.9
Na concorrencia perfeita, ninguem concorre. 0 processo
social da concorrencia mercantil pressupöe que a concorrencia
näo seja perfeita. Se a concorrencia fasse perfeita, nao haveria razao para concorrer. Hayek teria que discutir a partir
desse resultado o carater da concorrencia perfeita como conceito
limite nao-empirico, cuja importancia e categorial e nao empirica. Entretanto, sempre diz o que a concorrencia real näo pode
e nunca diz o que ela pode. Isso e analogo ao conceito da plausibilidade perfeita de Berger: ela nao diz o que a fun<;:ao social
de legitima<;:aopode, mas sim o que nao pode. Mas, a partir dessa
nega<;:ao,nao obstante, permite-lhe dizer aquilo que pode. E pode
7 !dem, ibidem, p. 27.
8 !dem, ibidem, p. 27.

9 !dem, ibidem, p. 25.
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muitas coisas, exceto uma aproxima9ao linear da plausibilidade
perfeita. 0 mesmo ocorre com o modelo da concorrencia perfeita.
A concorrencia empfrica como processo real pode muitas coisas,
exceto uma aproxima9ao linear da competi9ao perfeita. Ou seja,
o que nao pode e precisamente produzir a tendencia para o
equilibrio. Corno a fun9ao social de legitima9ao nao produz a
tendencia para a plausibilidade perfeita do sistema institucional, da mesma forma o processo social da concorrencia nao produz a tendencia para o equilibrio. Tal tendencia nao pode
existir, porque o equilibrio e o contrario da concorrencia. Competi9ao 6 desequilibrio. Nesse sentido, podemos falar novamente de negac;ao do processo social de concorrencia pelo conceito limite da concorrencia perfeita e, portanto, de contradi9ao
dialetica da competi9ao, como ja o fizemos no caso da rela9ao
entre fun9ao social de legitima9ao e plausibilidade perfeita.
De fato, esse tipo de contradic;ao se apresenta em qualquer
teoria da institucionalidade, na medida em que sua perfei9ao
formal e usada como criterio de juizo sobre tal institucionalidade.
Assim, se apresenta na teoria de Direito, na rela9ao entre processo social e empfrico do Direito e no conceito limite de Direito
perfeitamente acatado. Hans Kelsen o desenvolve da seguinte
maneira:
(...) Näo e necessario haver concordancia cornpleta e sern excec;öesentre ordern norrnativa e os fatos aos quais se aplica. Pelo
contrario, deve haver a possibilidade de disc6rdia. Se näo, a
ordern norrnativa näo teria nenhurn sentido. Por que dar ordern
a alguem se podemos admitir que essa pessoa se comportara
necessariamente do modo desejado? A norma fundamental de
uma ordern social a qual se obedecesse em qualquer circunstäncia deveria legitimar por antecedencia todo fato possivel, prescrevendo a conduta efetivamente seguida. Assim, se ordenaria
fazer o que se quer fazer. Uma ordern social dessa natureza näo
teria mais sentido do que outra ordern em contradi9äo completa
com os fatos que regula.10
Nesses termos, a teoria formal do Direito chega ao mesmo
resultado. 0 processo social do Direito pressupöe, para sua
10 Hans Kelsen, Teoria Pura de[ Derecho, EUDEBA, Buenos Aires, 1960,
p. 141.
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existencia, que o Direito nao e perfeitamente acatado. 0 comportamento perfeito do Direito implica a inexistencia do processo
social e empirico do Direito. 0 Direito empirico existe precisamente porque o seu cumprimento e precario. Nesse caso, igualmente, o conceito de cumprimento perfeito do Direito diz aquilo
que näo se pode fazer e, a partir dai, descreve o quadro das possibilidades do desenvolvimento do Direito com que contamos
empiricamente.
Ern todo caso, o conceito limite diz aquilo que näo se pode
fazer, permitindo assim descrever o quadro das possibilidades
do sistema institucional em furn;:ao do qual o conceito limite e
elaborado. No entanto, em nenhum caso existe tendencia automatica de aproxima<;ao ao conceito limite. 0 que existe, em contrapartida, e orienta<;ao voltada para tais conceitos limites na
ac;ao sobre estes sistemas institucionais.
Os processos sociais de legitima<;ao se orientam em func;ao
de uma legitimac;ao perfeita, embora nao se pretenda alcanc;a-la.
Assim, se orientam no sentido da plausibilidade perfeita. Os processos sociais de Direito, por parte de juizes e policiais, orientam-se no sentido do cumprimento perfeito das normas. E a concorrencia de mercado, na sociedade burguesa, orienta-se por
determinadas interven<;öes estatais que visam a concorrencia perfeita. Ern caso algum, porem, ha automatismos que produzam
tendencias empiricas no sentido de tais conceitos limites. Nao
ha nenhum sentido em tendencias empiricas a conceitos nao-empiricos do tipo dos conceitos limites. Sustentar sua existencia pressupöe simples confusao entre conceitos empiricos e conceitos
transcendentais.
No entanto, o pensamento neoliberal repousa precisamente
sobre essa confusao. Ele sustenta tal tendencia empirica ao conceito limite e transcendental. Embora Hayek perceba esse carater
do conceito limite da concorrencia perfeita, nao se da conta desse
carater do conceito. f, somente por isso que ele pode continuar
sustentando a tendencia empirica ao equilibrio, cuja impossibilidade, o reconhecimento do equilibrio e da concorrencia como
conceito transcendental teria demonstrado.
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c) A alternativa ao mercado:
o socialismo como utopia

Ao conceito limite positivo do equilibrio da concorrencia
perfeita corresponde, no pensamento neoliberal, um conceito
limite negativo de destrutividade e do caos. Corno sua realidade
empirica e o mercado ameayado, pensa-se essa ameaya ao mercado em termos de progresso infinito no sentido de conceito limite
negativo da destruiyäo e do caos.
E ai aparece novamente importante semelhanya com o pensamento conservador. Este elabora o caos como conceito limite
negativo da ordern e destaca o sonho social ut6pico como o
veiculo que faz com que o homem - iludido - escolha o caminho do caos. 0 pensamento neoliberal assume essa reflexäo,
mas transformando-a. No pensamento conservador, a relayäo
entre realidade precaria, utopia e caos e estatica e simplesmente
constatada. No neoliberalismo, ela passa a ser analisada em
termos de mecanismo de ayäo dinämica no tempo. Aparece entäo
toda uma seqüencia antiut6pica, que se volta contra a tentativa
socialista de superayäo da sociedade burguesa. Essa seqüencia
antiut6pica, que Hayek usa em sua critica ao socialismo, e na
sua opiniäo ao mesmo tempo uma seqüencia anti-socialista. Ela
abarca tres etapas, que poderiam ser descritas esquematicamente
da seguinte forma:
1. A utopia socialista e o projeto de uma sociedade sem
relayöes mercantis. Essa sociedade permite determinar os produtos a serem produzidos, os fatores a serem empregados e o abastecimento das pessoas sem recorrer ao mercado. Isso s6 e possivel se, pelo menos, um individuo tem conhecimento perfeito do
conjunto de todos os acontecimentos.
2. E impossivel alguma pessoa ou instituiyäo ter conhecimento perfeito que torne possivel um planejamento que possa
substituir o mercado em sua funyäo de atribuiyäo dos recursos.
3. 0 socialismo realiza a tentativa de efetuar o planejamento central capaz de substituir o mercado como quadro da atribuiyäo dos recursos. Assim, tenta o impossivel. Ao tentar realizar
o impossivel, o socialismo e irracional, produzindo caos, destruiyäo e tirania.
Ja vimos como Hayek, por um lado, usa o modelo da concorrencia perfeita para poder definir o que ele chama de equili57
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brio. Por outro lado, tambem vimos como Hayek diz que e impossivel usa-lo tecnologicamente para calcular quantidades e pre9os.
porque e impossivel concentrar os conhecimentos correspondentes em uma pessoa ou institui9aoi Agora, ele. nos diz: para ser
possivel, o socialismo teria que poder calculai- positivamente o
equilibrio descrito pela teoria da concorrericia perfeita. No
entanto, como nao pode faze-lo, mas, apesar disso, tenta faze-lo,
o socialismo leva a irracionalidade econömica, ao caos e a destruic;:ao. A tentativa do socialismo leva a concentrac;:ao do poder
em uma s6 mao. E esse poder concentrado e tiränico, porque
nao pode ser empregado racionalmente. Embora o planejamento
socialista acumule poder, nao existe modo racional de emprega-lo
e, assim, suas decisöes sao necessariamente irracionais e arbitrarias. Analisando o socialismo, Von Mises fala de "caos ordenado".
A partir da seqüencia antiut6pica que mencionamos, Hayek
desenvolve agora um modelo de ac;:aoque tenta explicar a passagem da utopia ao caos, modelo que a analise conservadora de
Berger somente podia anunciar, mas sem explicar. 0 ut6pico e
aquilo que e antimercantil. E, como tal, o impossivel. E, como
tal, o motivo aparentemente humano que leva ao caminho da
desumanidade total. :f: a desumanidade camuflada como humanidade. Corno diz o titulo de um livro de Hayek, e o "caminho
para a servidao ".
Segundo Hayek, e a nao-factibilidade da utopia que faz
com que o seu humanismo seja aparente e que estejam presentes
na realidade o desumano, o caos, a destruic;:ao, a tirania e a violencia. No entanto, sua nao-factibilidade repousa na impossibilidade de um conhecimento correspondente a uma organizac;:ao
social como a anunciada pela utopia. Assim, em ultima instäncia,
a raiz do mal nao e a pr6pria utopia, mas sim a "pretensao do
conhecimento" adequado para a realizac;:ao de tal utopia. 0 utopista e portador do mal porque pretende o conhecimento perfeito
que lhe e vedado. Comportando-se como se tivesse tal conhecimento e organizando uma sociedade que s6 poderia se realizar
com tal conhecimento, ele produz a destrui9ao, a desordem e
o caos.
Ern Hayek, sao abundantes as cita9öes a respeito. Vejamos
algumas:
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Isso significa que esperar da ciencia - ou do controle deliberado de acordo com os principios cientfficos - mais do que
aquilo que o metodo cientffico e capaz de nos dar pode produzir
efeitos deploraveis. 11

Trata-se sempre de demonstrar o seguinte: se tentarmos
fazer mais do que aquilo que podemos, produziremos um desastre.
Na ciencia ffsica, poucas objec;:6espodem ser feitas contra a tentativa de realizar o impossfvel ( ...) Nas ciencias sociais, porem,
a falsa crenc;:ade que o exercicio de certo poder poderia ter conseqüencias beneficas nos levaria possivelmente a outorgar a
alguma autoridade novo poder de coa9äo sobre outros seres
humanos. Mesmo que tal poder näo fosse pernicioso em si
mesmo, o seu exercicio impediria o funcionamento das forc;:as
espontäneas que, embora näo as compreendamos, muito nos ajudam na vida real para que possamos alcanc;:ar nossas metas.12

Efetivamente, para Hayek, o problema näo esta na concentra9äo do poder, mas sim na incapacidade do poder concentrado
de atuar segundo criterios racionais. Corno, com a ausencia de
mercado - "forc;:as espontaneas que, embora näo as compreendamos, muito nos ajudam na vida real" -, o poder concentrado
näo pode ser aproveitado positivamente, ele se transforma em
poder pernicioso:
...a crenc;:ade que possufmos o conhecimento e o poder necessarios para moldar os processos sociais a nosso bel-prazer, quando,
na realidade, näo podemos faze-lo provavelmente pode ter conseqüencias muito graves.13

Esse poder s6 poderia ser racional se tivesse os conhecimentos perfeitos correspondentes:
Para que, em seu esforc;:opor melhorar a ordern social, o homem
näo fac;:amais mal do que bem, ele tera que se convencer de
que, nesse ponto, como em todos os campos em que prevalece
11 Friedrich A. Hayek, "La Pretensi6n de! Conocimiento", op. cit., p. 23.
12 /dem, ibidem, p. 30.
13 /dem, ibidem, p. 30.
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um tipo de organizac;:aoessencialmente complexa, näo podera
adquirir o conhecimento completo que lhe permita dominar os
acontecimentos possiveis. 14
No entanto, segundo Hayek, o homem, insistindo em seu
direito e em sua capacidade de poder fazer hist6ria, converte-se em
...cumplice do f unesto esfor<;:odo homem por controlar a sociedade, esfor<;:oque nao somente o converteria em um tirano dos
outros, mas que poderia inclusive leva-lo a destrui<;:aode uma
civiliza<;:aoque nao construiu nenhum cerebro, mas que surgiu
dos esfor<;:oslivres de milhöes de individuos.15
0 que Hayek vincula a orienta9äo ut6pica e o desenlace do
caos. Entretanto, näo se trata simplesmente do caos conservador. Hayek sempre tem diante de si o socialismo ja existente,
que näo e nem pode ser o caos do conservador, que para este e
simnlesmente o firn. Desse modo, sua contrapartida do conceito
limite do equiHbrio nao e o caos realizado, mas sim uma sociedade na qual ja nao vale a pena viver. Uma sociedade - a
wciedade socialista - que ele ve como perdi9ao e tirania, na
qual o homem subsiste, mas perdendo os valores que podem dar
sentido a vida, que säo os valores burgueses do rnercado. No
entanto, a partir dessa subsistencia humana, ele continua anunciando o desenlace da destrui9äo final, ou seja, o caos, como faz
o pensamento conservador. Entretanto, esse desenlace e mediatizado por uma sociedade especffica contraria a sociedade burguer.a, mas que leva em suas entranhas esse final ca6tico. Essa
analise da tendencia para o caos via utopia socialista e bem
comum entre os neoliberais. Ern Karl Popper, encontramos termos bem parecidos com os de Hayek:
Corno outros antes de mim, cheguei a conclusao de que a ideia
de um planejamento social ut6pico constitui um fogo fatuo de
grandes dimensöes que nos atrai para o päntano. A hibris que
nos leva a tentar realizar o ceu na terra tambem nos seduz a
14 !dem, ibidem, p. 31.
15 !dem, ibidem, pp. 31-32.
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transformar a terra em inferno. Inferno como aqueles que
somente os homens podem realizar uns contra os outros.16
E temos aqui novamente a seqüencia antiut6pica. Existe
um planejamento ut6pico que nao e factivel. Corno ele transcende a factibilidade humana, e percebido como o ceu. Ao tentar
realizar o nao-factivel, a utopia converte-se em fogo fatuo e,
assim, leva ao päntano, sempre que se realiza a tentativa de
concretiza-la. E o resultado e o inferno, outro nome para o caos.
No entanto, Popper nao diz tudo. Eie se refere a outros,
dizendo: "como outros antes de mim ... " No entanto, o mais
importante "outro" anterior que utiliza a seqüencia antiut6pica
para denunciar movimento social de mudarn;a - e que e realmente o inventor dessa seqüencia - chama-se Hegel. Hegel ja
fazia esse tipo de critica a Revoluc;ao Francesa. Para ele, Napoleao e o espirito do mundo a cavalo (Weltgeist zu Pferde"). E e
assim que ele ve a Revoluc;äo Francesa:
Desenvolvidas ate converterem-se em fon;:a, essas abstrac;:öes
realmente produziram, por um lado, o primeiro e - desde que
temos conhecimento no genero humano - mais prodigioso
espetaculo de iniciar completamente, de novo e pelo pensamento, a constituic;:äode um Estado real com as ruinas de tudo o que
existe e tem lugar, querendo dar-lhe por fundamento a pretensa
racionalidade, e, por outro lado, ja que se trata somente de
abstrac;:öesprivadas de ideias, fizeram dessa tentativa um acontecimento terrivel e cruel.17
0 primeiro passo da seqüencia sao as abstrac;öes, que prometem uma constituic;ao que substitua todo o passado. Mas, como
essas abstrac;:6es sao simplesmente vazias e carentes de ideias, elas
sao claramente irreais e, portanto, impossiveis de realizar. A
tentativa de sua realizac;ao desemboca entao no terror da Revoluc;äo Francesa. Pois foi exatamente essa seqüencia antiut6pica
hegeliana que Popper e Hayek transformaram adequadamente
para lanc;a-la agora contra a revolU<;ao socialista, embora Hegel
a houvesse elaborado contra a pr6pria revoluc;äo burguesa.
16 Karl Popper, Das Elend des Historizismus, Tubinga, 1974, p. VIII do
prefacio a edi<,äo alemä.
17 Friedrich Hegel, Filosofia de[ Derecho, paragrafo 258.
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d) A inconsistencia da teoria gerat do equilibrio:
o salario da subsistencia
As deriva9öes do quadro te6rico-categorial da teoria neoclassica apresentam duas afirma9öes que säo chaves para a avaliac;äo critica de seus resultados:
1. A deriva9äo do equilibrio econömico geral exclusivamente a partir de indicadores mercantis. Isso implica que tal
equilfbrio geral e descrito exclusivamente em pre9os relativos,
o que permite reduzir a descri9äo do equilibrio a esses indicadores mercantis.
2. A afirma9äo de que, relacionada com as leis do mercado,
näo [e pode realizar racionalmente a justi9a social, a näo ser em
termos de planejamento total, que prescinde dos indicadores mercantis. Corno o conhecimento perfeito correspondente e impossivel, conclui-se que a realiza9äo da justi9a social e impossivel e
ut6pica, de tal modo que näo ha outra alternativa economicamente racional de organiza9äo da economia alem da alternativa
do mercado total.
Essas duas teses estäo vinculadas em principio, constituindo as teses-chave do pensamento neoliberal. Vejamos agora seu
grau de validade, come9ando pela critica da redu9äo do equilibrio geral a um equilibrio exclusivamente de indicadores mercantis.
Ja descrevemos o equilfbrio geral da teoria neoclassica com
base em um sistema de equa9öes lineares, com numero igual de
equa9öes e inc6gnitas. Esse equilfbrio existe quando todos os
consumidores podem gastar sua renda segundo suas preferencias,
quando as empresas vendem todos os seus produtos (ou servi90s)
produzidos, cobrindo pelo menos seus custos e quando todos os
fatores oferecidos no mercado säo efetivamente utilizados na
produc;äo desses produtos, selecionando adequadamente a tecnologia. De posse dessa informa9äo, constr6i-se um sistema de equa9öes lineares cuja solu9äo permite calcular os pre9os relativos de
todos os produtos e fatores. Essa e a tese neoclassica.
Prescindindo de outras criticas possiveis, podemos nos concentrar no fato de que os pre9os calculados pela teoria geral säo
exclusivamente pre9os relativos. Para poder sustentar a possibilidade do calculo de tais pre9os relativos, a teoria geral tem que
pressupor que todos os pre9os dos produtos e fatores säo comple62
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tamente variaveis, pelo menos entre zero e alguma cifra positiva
qualquer. Ern especial, isso implica que essa teoria geral do
equilibrio tem que pressupor a completa variabilidade do salario
entre zero e alguma quantidade positiva. f: esse pressuposto da
variabilidade completa <los salarios que permite reduzir o problema econömico a uma questäo de detennina9äo de pre9os relativos e, portanto, reduzir a sele9äo econömica a questäo de preferencias subjetivas. f: isso o que expressa o slogan de Milton
Friedman: "Livres para escolher". No entanto, esse pressuposto
da variabilidade <los salarios, por seu turno, pressup6e que o
homern näo tem necessidades, mas unicamente gostos. Por esse
enroque, o homem näo apresenta a exigencia de satisfazer suas
necessidades de alimenta9äo, roupas, etc., mas unicamente tem
gostos ou preferencias, que lhe permitem preferir a carne ao
peixe, o algodäo a fibra sintetica, etc. Assim, o problema econömico da teoria neoclassica do equilibrio se reduz a analise dos
pre9os relativos e das preferencias. Näo importa qual seja o nivel
de renda de uma pessoa, mas somente seu modo preferencial de
utilizar a renda segundo seus gostos e preferencias.
0 que importa agora e que essa visäo do homem como ser
sem necessidade, mas com preferencias, e a condi9äo formal e
imprescindivel para que o sistema de equa96es dessa teoria do
equilibrio tenha solu9äo. A variabilidade <los salarios näo e pressuposto marginal dessa teoria, mas algo formalmente necessario
para que seja possivel calcular os pre9os <los fatores. 0 mesmo
vale para todos os demais pre9os. Para que o equilibrio seja
calculavel, todos tem que ser ilimitadamente variaveis, excluindo
solu96es negativas.
Isso poderia ser demonstrado, ao contrario, pressupondo
que o salario näo e ilimitadamente variavel. Suponharnos entäo
que o salario sempre e positivo - näo pode ser zero, como
tambem näo pode se aproximar assintoticamente de zero. Ternos
agora duas determina96es do salario. Por um lado, o salario de
equilibrio, como e calculado pela teoria do equilibrio a partir
da interdependencia <los fatores, produtos, preferencias subjetivas, tecnologias e propriedade dos fatores. Por outro lado, a
determina9äo de um minimo positivo de salario a partir de um
minimo de subsistencia. Introduzindo essa subsistencia como
limite inferior do salario do sistema de equa96es da teoria do
equilibrio, este sistema torna-se contradit6rio. Ele contem agora
duas determina96es independentes do salario e, portanto, uma
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equac;:äo a mais em relac;:ao as inc6gnitas. Entäo, o sistema de
equac;:öes ja näo tem soluc;:äo, porque deixa de ser consistente.
Ele continua compativel para os casos nos quais o salario de
equilibrio e igual ou maior do que o salario de subsistencia. No
entanto, näo e mais compativel para todos os casos nos quais o
salario de equilibrio esta abaixo do salario de subsistencia. Entretanto, uma teoria geral do equilibrio tem que sustentar a possibilidade de prec;:osfactiveis para todos os casos reais potenciais e
näo apenas para alguns casos. Por isso, enquanto teoria geral, a
teoria do equilibrio torna-se contradit6ria, porquanto tem que
aceitar salario de subsistencia como limite inferior de todos os
salarios possiveis.
Dizendo a mesma coisa com outros termos, podemos afirmar
que näo existe sistema de pre90s de equilibrio consistente para
o caso em que o salario tem o seu limite inferior na subsistencia.
Esse argumento e obrigat6rio pelo fato de que a teoria do equilibrio e construc;:äo te6rica, näo sendo possivel efetuar calculos
quantitativos nos termos dessa teoria (devido a falta de conhecimento perfeito). Entäo, näo se pode saber se, em determinado
caso, o salario de equilibrio e zero ou pr6ximo a zero, e, portanto, se esta ou näo abaixo do salario de subsistencia. Se a teoria
do equilibrio näo e totalmente geral, näo tem validade. Por isso,
o fato de que o salario de equilibrio possa estar as vezes acima
e outras vezes abaixo do salario de subsistencia e fato que näo
pode salvar essa teoria. Se e necessario aceitar que o salario tem
limite positivo inferior, entäo a teoria do equilibrio e contradit6ria, redundando impossivel a suposic;:äode que o sistema de prec;:ose coerente. Tarnbern näo podemos excluir que em determinados casos haja sistema de prec;:oscoerente, mas isso ja depende
agora da casualidade, pois temos que aceitar igualmente que, em
outros casos, pode näo haver consistencia. Sem a possibilidade de
discernimento empirico dessas situac;:öes, näo podemos fazer a
afirmac;:äo geral feita pela teoria do equilibrio de que sempre
existe um pre<;o de equilibrio factivel e, portanto, um sistema de
pre9os coerente.
Por essa razäo, para a teoria do equilibrio, o pressuposto
da variabilidade ilimitada dos salarios e absolutamente essencial.
Tal teoria näo poderia se sustentar se näo houvesse essa variabilidade. Ao contrario, poderiamos agora fazer a afirma9äo inversa de que, em qualquer caso, e preciso contar com a possibilidade de que, diante de situac;:äoeconömica determinada, näo ha
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nenhum sistema de pre9os consistente e que, portanto, os pre9os
de equilibrio näo poderiam indicar atribui9äo 6tima dos recursos,
nem sequer com conhecimento perfeito.
Assim, o conhecimento perfeito näo pode garantir o sistema
de pre9os de equilibrio em todos os casos, quando o salario tem
limite inferior positivo. Assim, o conhecimento perfeito näo e
pressuposto suficiente para se poder sustentar a existencia de
um sistema de prec;os de equilibrio e, conseqüentemente, consistente. Por isso, e necessario partir tambem do pressuposto da
variabilidade ilimitada dos salarios. No entanto, ninguem pode
sustentar que os salarios reais podem ser ilimitadamente variaveis.
Para que o homem viva - e, portanto, possa trabalhar -,
torna-se necessaria uma disponibilidade determinada de bens e
servi90s. Näo ha apenas preferencias, mas tambem - e antes
de mais nada - necessidades. Sendo o homem ser natural, o que
vale para ele säo as leis naturais, as quais determinam a
existencia de necessidades. Desse modo, näo existe sistema de
pre9os para todos os casos e, portanto, a pr6pria teoria geral
do equilibrio näo e consistente. No caso de analise feita
exclusivamente em termos de pre9os relativos, o equilibrio que
dela deriva näo e factivel em geral. Enquanto existem necessidades humanas, existe tambem um terrno absoluto para a deterrnina9äo dos pre90s, cuja considera9äo torna inconsistente um
sisterna de prec;os derivado unicarnente da considera9äo dos
pre9os relativos. Mas esse argumento pode ser arnpliado ainda
rnais. Havendo necessidades - e, portanto, existindo um mfnimo de subsistencia para todo ser hurnano -, apresenta-se outra
condic;äo da racionalidade econörnica, que o equilibrio descrito
ern termos de prec;os relativos näo pode levar ern conta. Trata-se
do problema do equilibrio ecol6gico, que e condic;äo a longo
prazo para que o homem possa satisfazer suas necessidades. A
considera9äo exclusiva de pre90s relativos e da orienta9äo da
a9äo humana por tais prec;os implica potencialmente a destrui9äo da natureza. Tarnbern näo pode haver um sisterna de pre90s
consistente com essa condic;äo concreta da vida humana a longo
prazo. Assirn, chegamos ao seguinte resultado: se introduzimos
na teoria geral neoclassica do equilfbrio a necessidade da subsistencia hurnana e, por derivac;äo, a necessidade da natureza exterior, essa teoria deixa de ser consistente e se torna contradit6ria.
No entanto, qualquer pronunciarnento realista sobre a econo-
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mia tem que considerar esses elementos. Assim, tomando a teoria
do equilfbrio como uma teoria da economia real, ela e inconsistente, deixando de ser valida como tal. Nao somente falta-lhe
uma tendencia do mercado ao equilfbrio, pelo fato da soluc;ao
suce::;siva de um sistema de equa96es lineares em constante mudanc;a, mas tambem o pr6prio equilibrio nao e consistente e,
portanto, nao existe. Assim, o mercado nao tem tendencia ao
equilibrio nem conceito limite consistente desse equilibrio.

e) A inconsistencia da teoria geral do equilibrio:
o pressuposto do conhecimento perfeito

Ate agora, enfocamos a teoria geral do equilibrio como se
ela fasse formalmente consistente, s6 perdendo sua consistencia
quando se considera a impossibilidade de conservar o pressuposto da variabilidade ilimitada dos salarios. No entanto, mesmo
nao se considerando esse ponto e aceitando-se o referido pressuposto da variabilidade, o sistema de equa96es lineares da teoria
do equilibrio, mesmo assim, ja apresenta uma inconsistencia em
sua pr6pria formulac;ao puramente formal, o que foi analisado
pela primeira vez por Oskar Morgenstern. Vejamos essa problematica.
Morgenstern a enfoca a partir do pressuposto da previsao
perfeita, como ele a chama. Referindo-se ao pressuposto da
previsao perfeita na teoria da concorrencia perfeita, ele fala de
um "paradoxo insoluvel" .18 Morgenstern deriva esse paradoxo
da tese de que, em uma relac;ao concorrencial, nem mesmo o
pressuposto da previsao perfeita pode assegurar o equilibrio.
Corno um sujeito reage as reac;6es de outro sujeito, ocorre um
regresso ad infinitum dessas rea96es mutuas que nao tem soluc;ao. No entanto, a teoria do equilibrio se refere a um equilibrio
concorrencial e, portanto, conflitivo. Tendo em vista o grau no
qual a formulac;ao do equilibrio pressup6e a previsao perfeita ou conhecimento perfeito -, esse pressuposto de conhecimento
18 Oskar Morgenstern, "Vollkommene Voraussicht und Wirtschaftliches
Glechgewicht" (Previsäo perfeita e equilibrio economico), in Theorie und
Realität, Ed. Hans Albert, Tubinga, 1964, p. 258.
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torna desequilibrada a relas;ao de concorrencia. Morgenstern da
um exemplo bastante ilustrativo desse fato:
Quando Sherlock Holmes era perseguido por seu m1m1go Moriarty, partiu de Londres para Dover pelo trem que fazia escala
em uma esta<;äo intermediaria, onde desceu do trem, ao inves
de seguir para Dover. Corno ele havia visto Moriarty na esta<;äo
(de Londres) e o considera como muito inteligente, pressupös
que Moriarty tomaria um trem expresso mais rapido para espera-lo em Dover. Essa previsäo de Holmes mostrou-se correta.
Mas o que teria acontecido se Moriarty se mostrasse mais inteligente e, estimando a capacidade de Holmes, tivesse previsto
essa a9äo de descer antes do trem? Nesse caso, ele teria tomado
o trem ate a esta<;äo intermediaria. Holmes, por seu turno, poderia ter calculado isso, decidindo nesse caso ir diretamente a
Dover. Por sua parte, Moriarty poderia "reagir" a isso de outro
modo. Pelo puro pensamento, nunca teriam chegado a a9äo. Ou
entäo o menos inteligente teria que se entregar ao outro ja na
pr6pria esta<;äo Victoria (de Londres), considerando impossivel qualquer tentativa de fuga. 19

Entao, afirma Morgenstern:
0 fato e que sempre se realiza um calculo dos efeitos do futuro
comportamento pr6prio sobre o futuro comportamento alheio
e vice-versa, o qual, por isso mesmo, e empiricamente observavel. Entretanto, a cadeia das "rea96es" mutuas pressupostas
rompe-se muito rapidamente ...20

No entanto, com base no pressuposto de uma previsao perfeita, essa cadeia nunca se rompe. Assim, nao ha decisao possivel a nao ser que se introduza uma razao arbitraria para rompe-la. Ern si mesma, porem, a previsao perfeita nao permite o equilfbrio entre os competidores. Assim, Morgenstern conclui que "o
pressuposto da previsao perf eita esta fora do quadro da teoria" .21
Ora, essa argumenta9ao de Morgenstern demonstra que e
falsa a afirma9ao de Hayek de que "se conhecessemos todos os
parämetros dessas equa9öes (da teoria geral do equilibrio), po19 /dem, ibidem, pp. 257-258.
20 /dem, ibidem, p. 257.
21 /dem, ibidem, p. 269.
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deriamos calcular os prec;:ose as quantidades de todas as mercadorias e servic;os vendidos ".22 Se conhecessemos tudo, teriamos a
paralisac;äo total e nenhum dado determinado.
Por outro lado, para poder conceituar a racionalidade das
decisöes, e preciso pressupor a transparencia dessas decisöes.
Afirma Morgenstern:
A "racionalidade", por seu turno, pressupöe que os su1e1tos
econ6micos tenham clareza sobre as rela<;öese dependencias e,
por isso, penetrem realmente nas inter-rela<;öesate certo grau.23
No entanto, para haver atribuic;:äo 6tima dos recursos, näo
se tem que penetrar "ate certo grau" nessas inter-relac;öes e interdependencias, mas sim penetrar completamente nelas pela interdependencia de todos os fatores. Nem mesmo Morgenstern se
atreve a extrair as conseqüencias ultimas de sua pr6pria critica:
Qual e exatamente o grau de suposi<;öese de previsäo que corresponde as condi<;öesdo equilfbrio descrito pelas equa<;öesde
Walras? Ternos longo caminho a percorrer ate que se possa
responder satisfatoriamente a essa pergunta e, quem sabe, poder
continuar afirmando a ideia do equilfbrio.24
De fato, a medida que o equilibrio formal nem sequer tem
soluc;äo com a previsäo perfeita, deixa de ter consistencia, mesmo näo tomando em conta os fatores reais da subsistencia
humana.
Entretanto, talvez ainda faltem algumas reflexöes sobre a
previsäo perfeita. Corno mostra o exemplo de Sherlok Holmes,
näo se trata de prever nada real em relac;:äo ao futuro. 0 problema existente entre Holmes e Moriarty näo e de previsäo, mas sim
de conhecimento mutuo perfeito das previsöes feitas no momento
da reflexäo. A previsäo de Holmes se esgota no conhecimento
daquilo que Moriarty esta calculando nesse mesmo momento e
vice-versa. Os dois tem que conhecer suas previsöes mutuas nesre momento dado, sem prever concretamente nada. Por isso, o
resultado pode ser o de näo se chegar a nenhuma ac;äo pelo fato
22 Friedrich A. Hayek, "La Pretensi6n de! Conocimiento", op. cit., p. 19.
23 Oskar Morgenstern, "Vollkommene Voraussicht und Wirtschaftliches
Glechgewicht", op. cit., p. 262.
24 /dem, ibidem, p. 271.
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de que o processo dessas antecipa<;öes mutuas desemboca em
progresso infinito, para o qual nao ha saida. Trata-se de inten<;öes para o futuro, mas que existem no presente. Essas inten<;öes presentes sao conhecidas mutuamente de forma perfeita e,
em virtude das rea96es mutuas, efetivamente nao se chega a
nenhum ato real no futuro, dai redundando a paralisac;ao.
Por isso, no caso da teoria do equilibrio, nao se trata de
ter previsao perfeita - nao se deve saber o que acontecera no
futuro -, mas sim de ter o conhecimento perfeito de todos os
fatos dados no momento da formula9ao do sistema de equa96es.
Se pressupormos uma velocidade infinita de rea9ao de todos os
fatores, entao o equilibrio e formulado sem nenhuma previsao da
futuro, exclusivamente com base no conhecimento perfeito dos
dados do momento. Entretanto, pela razao indicada por Morgenstern, essa formula9ao nao e consistente, pois implica a impossibilidade de determinadas decisöes. Deixemos aqui aberta a relac;ao entre esse pressuposto de conhecimento perfeito e a velocidade infinita de rea<;ao de todos os fatores. 0 primeiro e apenas a
expressao, em termos subjetivos, daquilo que o outro expressa em
termos objetivos.
Desse modo, nao e possivel formular o equilibrio concorrencial ou conflitivo, nem sequer em termos absolutamente
formais. Corno isso implica conhecimento perfeito, nao se pode
formular o equilibrio; mas, se nao se pressupöe tal conhecimento
perfeito, tambem nao pode ser formulado.
Isso, porem nao significa ser impossivel qualquer tipo de
formula9ao de uma teoria do equilibrio. Aquilo que o argumento
de Morgenstern comprova e apenas o fato de que e impossivel
formular tal equilibrio em termos concorrenciais. Para demonstra-lo, podemos voltar ao exemplo de Sherlock Holmes e seu inimigo Moriarty. Se eles tem conhecimento perfeito de suas rea96es mutuas, nao podem decidir se viajam para Dover ou para a
esta<;ao intermediaria. No entanto, a razao nao reside no conhecimento perfeito, e sim na rela9ao conflitiva entre eles. Se se
colocam de acordo, os dois poderiam decidir o que fazer sem
nenhum problema: podem viajar para Dover ou para uma esta9ao intermediaria ou entao um para Dover e o outro para a
esta9ao intermediaria. Se atuam de acordo, o pressuposto do
conhecimento perf eito nao produz nenhum "paradoxo insoluvel".
0 que leva ao paradoxo e a conflitividade de sua rela9ao. Substi-
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tuindo-se a conflitividade pelo acordo mutuo, entäo o paradoxo
deixa de existir.
0 resultado e que a teoria do equilfbrio torna-se inconsistente pelo fato de que se trata de formular um equilfbrio concorrencial. Se, ao contrario, o equilfbrio näo e formulado como
equilfbrio concorrencial, mas sim como equilibrio planejado de
acordo mutuo, entäo näo aparece mais o paradoxo de Morgenstern. Assim, para termos uma formulac;:äo do equilibrio econömico, temos que passar para a analise do equilfbrio planejado.
Derse modo, o paradoxo de Morgenstern demonstra que o equilfbrio concorrencial näo pode ser pensado de forma consistente.
Por derivac;:äo, demonstra tambem que o unico equilfbrio pensavel de forma consistente e o equilfbrio planejado.
Com base nisso, podemos passar entäo para a analise da
seqüencia antiut6pica de Hayek - compartilhada por Popper -,
para vermos o resultado e a critica da teoria do planejamento.
Antes, porem, poderiamos acrescentar uma reflexäo sobre
Sherlock Holmes e seu inimigo Moriarty. Sherlock Holmes e o
policial e Moriarty e o criminoso. Na relac;:äo entre eles, näo
pode haver conhecimento perfeito. Se houvesse tal conhecimento, nem o policial nem o criminoso poderiam atuar. A condic;:äode sua possibilidade de ac;:äo- no caso de conhecimento
perfeito - seria que Moriarty deixasse de ser criminoso e
Sherlock Holmes deixasse de ser policial. Mas, na realidade,
como näo existe conhecimento perfeito, ha criminosos e policiais.
No entanto, nessa reflexäo sobre a relac;:äo entre os dois
aparece tambem um conceito limite, analogo aos conceitos
limites das ciencias rnciais que ja discutimos. Esse conceito limite
e o do crime perfeito. 0 crime perfeito näo e um crime näo
descoberto. E muito mais um crime realizado de forma täo perfeita que näo e possivel descobri-lo. Da mesma forma que no
caso da concorrencia perfeita, o crime perfeito pressupöe conhecimento perfeito. Entäo, aparece a mesma inconsistencia do conceito limite do crime perfeito que descobrimos com o paradoxo
de Morgenstern na concorrencia perfeita. Se pressupomos uma
relac;:äode conhecimento perfeito entre o policial e o criminoso,
entäo o crime näo pode existir. 0 resultado, portanto, e que, na
condic;:äo da possibilidade do crime perfeito, justamente näo
pode haver crime perfeito. 0 conceito revela-se assim igualmente
inconsistente. No entanto, e o conceito-chave em torno do qual
apareceu toda uma literatura desde meados do seculo XIX: a lite-
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ratura dos romances policiais, cuja cria9äo mais importante e
precisamente Sherlock Holmes. Esse tipo de romance gira em
torno do conceito de crime perfeito, näo se explicando sem ele.
Joga com a aparencia do crime perfeito e com a revela9ao de que
aquilo que parecia perfeito näo o e. Assim, o crime e descoberto
sempre a partir de alguma imperfei9äo.
0 romance policial em torno do crime perfeito como conceito limite aparece no mesmo momento hist6rico em que as ciencias sociais come9am a desenvolver, em termos mais ou menos
formalizados, os seus conceitos limites, especialmente o conceito
da competi9ao perfeita na teoria econömica. Podem-se registrar
dabora96es anteriores nesse sentido, mas elas nao chegam ao
grau de formaliza9ao que se da a partir desse momento.
A problematica do crime perfeito encontra analogia com
outro famoso paradoxo: o paradoxo do mentiroso. Um cretense
diz que todos os cretenses sempre mentem. Corno ele e cretense,
aquilo que esta dizendo tem que ser mentira. Entäo, o contrario
nao pode ser verdade: que todos os cretenses sempre dizem a
verdade. Esse paradoxo tem uma solu9äo, introduzindo-se dois
niveis de linguagem: uma linguagem objeto e uma metalinguagem. Mas ha ainda outra solu9ao, que nos leva a nossa problematica: se todos os cretenses sempre mentem, entäo dizem a verdade. Quando dizem que näo, devemos entender que sim; quando
dizem que sim, devemos entender que näo. Dizer sempre a verdade ou mentir sempre, nesse caso, nao faz diferen9a, na medida
em que se sabe quando se esta dizendo a verdade ou quando se
esta mentindo. Portanto, a afirma9ao do cretense e intrinsecamente falsa e näo apenas paradoxal. Para poder mentir, as
vc:zes e preciso dizer a verdade. Pode-se dizer sempre a verdade,
mas näo se pode mentir sempre. Se a mentira e confiavelmente
uma mentira, entäo ela revela confiavelmente a verdade. Nao
pode haver uma situac;:aode mentira generalizada. Para existir a
mentira, deve haver a certeza de saber se se trata ou näo de uma
mentira.
Esse argumento pode ser levado· ao pr6prio nivel da linguagem. Se pensamos uma linguagem univoca, necessariamente a
abstraimos da linguagem cotidiana, que e uma rela9äo equivoca
de afirma9ao e resposta. Entretanto, todas essas mensagens s6
podem existir em termos objetivados materialmente. A linguagc:m perfeita teria que ser concebida de tal forma que fasse
linguagem näo objetivada. E, assim sendo, a linguagem perfeita
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tambem implicaria a ausencia total da linguagem comum, da
mesma forma que a competi9äo perfeita implicaria a ausencia
daquilo que chamamos concorrencia.

f) A etica do mercado:
o mercado milagroso, a humildade e o orgulho

Ternos assim um quadro completo de categorias para enfocar esrn realidade empirica da qual parte Hayek. E a realidade
de um mercado amea9ado, visto em meio a dois conceitos limites
desenvolvidos a partir de tra9os gerais dessa realidade, atraves
da proje9äo imaginaria de progresso infinito. A concorrencia
perfdta aparece como conceito limite positivo, ao passo que o
caos aparece como o conceito limite negativo. Os dois conceitos
limites säo idealiza9öes da realidade, mas tem forma especifica
que os distingue do pensamento_ conservador. 0 conceito limite
po::itivo da concorrencia perf eita e a idealiza9äo da sociedade
burguesa. Ern contrapartida, o conceito limite negativo e a idealiza9äo negativa da sociedade socialista e, portanto, näo e o caos
em geral, mas sim um caos produzido na 16gica da constitui9äo
da sociedade socialista (como destrui9äo da civiliza9äo).
A partir dessa formula9äo da realidade empirica do mercado amea9ado entre seus dois conceitos limites apresenta-se
entäo um programa especffico de a9äo, uma especie de etica
social obrigat6ria. Naturalmente, o seu centro esta no mercado,
ao qual Hayek atribuiu tendencia empirica automatica para o
equilibrio. Esse e o caminho para que a sociedade possa salvar-se
do caos e aproximar-se do equilibrio descrito no modelo do
equilibrio.
Ern termos eticos, Hayek formula entäo a polariza9äo entre
a aceita9äo do mercado como ämbito automatico do equilibrio e
a nega9äo da sedu9äo ut6pica da justi9a social, em termos de
humildade e orgulho. De fato, toda a sua analise da seqüencia
antiut6pica e prepara9äo para essa acusa9äo de orgulho contra
os socialistas. 0 metodo para a elabora9äo dessa etica do mercado a partir da teoria econömica e a transforma9äo do mercado
em ser milagroso, em entidade que representa no mundo aquela
for9a onisciente que s6 o utopista pode pretender possuir. 0
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que, em sua postura de orgulho, o utopista pretende para si, esse
mecanismo do mercado milagroso ja possui. No entanto, em sua
hibris, o utopista näo quer reconhecer essa forc;a do mercado
como superior a ele. Entäo, opöe-se orgulhosamente ao milagre
do mercado e, em sua hibris, vai para o inferno.
Essa transformac;äo de mecanismo do mercado e da concorrencia em milagre parte da tendencia para o equilibrio que
Hayek atribuiu a esse mercado. Corno tal, ele o ve como um mecanismo de atribuic;äo 6tima das recursos. Enquanto mecanismo
anönimo, o mercado pode realizar algo que o homem, ao planejar, jamais poderia realizar. 0 planejador ut6pico näo possui
calculadora täo poderosa para realizar a tarefa a que se propöe.
No entanto, näo ve - ou, em seu orgulho, näo quer ver - que
aquilo que ele esta buscando, confiando em seu pr6prio saber,
ja se encontra diante dele na forma do mercado.
Näo estamos apenas formulando uma parabola quando denominamos o sistema de pre<;:oscomo uma especie de maquina de
registro de mudan<;:asou como um sistema de comuta<;:iioa distäncia, tornando possfvel a cada produtor (...) adaptar sua atividade a mudan<;:asdas quais nada mais precisa saber alem
25
daquilo que se reflete no movimento dos pre<;:os.
k:sim, cada produtor pode se adaptar as mudanc;as que o
mercado indica. Näo se necessita de ordens nem de planos centrais, porque essa calculadora encarnada nas relac;öes mercantis
faz tudo para aquele que esta disposto a submeter-se a ela. E
isso e "milagre".
0 milagre consiste no fato de que, no caso de escassez de uma
materia-prima, dezenas de milhares de homens podem ser levados a economizar esse material e seus produtos, cuja identidade
s6 poderia se estabelecer em pesquisas de longos meses, sem
quese de ordern alguma e sem que nada mais do que um punhado de homens conhe<;:aas causas ( ...) Isso e suficientemente
milagroso...
Usei intencionalmente a palavra "milagre" para arrancar o leitor
de sua apatia, fen6meno com o qual muitas vezes aceitamos a
a<;:iiodesse mecanismo como algo cotidiano. (Grifo nosso).26
25 Friedrich A. Hayek, Individualismus und Wirtschaftliche Ordnung ja
citada, p. 115.
26 /dem, ibidem, p, 116.
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Se esse mecanismo milagroso houvesse sido inventado,
Entäo ele seria proclamado como um dos maiores triunfos do
espfrito humano.27
Isso leva a verdadeira idolatria da mercado. Na realidade, o
mercado näo tem nada de parecido com um computador. Embora
03 pre<;:ossejam indices que indicam algo, o problema e que o
produtor nunca pode saber aquilo que eles indicam. Para sabe-lo,
o produtor teria que ter aquele conhecimento perfeito que, efetivamente, jamais pode alcam;:ar. 0 fato de que, no mercado, a
decisäo economica e tomada em ambiente de risco comprova precisamente que o produtor jamais pode saber aquilc, que os prec;os
indicam. 0 produtor atribui aos prec;:ose a seus movimentos um
determinado significado - e o seu risco esta em acertar au näo.
0 ambiente da mercado e de tal inseguranc;a que ele näo tem
nada de parecido com uma "maquina de registro de mudanc;as".
Muito pelo contrario. A teoria geral da equilibrio de WalrasPareto estipula_ um sistema de equa96es simultäneas. Para que o
mercado funcionasse como uma calculadora, ele teria que ser
capaz de solucionar simultaneamente essas equac;öes. Mas, a
medida que as situac;:öesdo mercado mudam constantemente, esse
mercado teria que solucionar instantaneamente tal sistema de
equac;öes simultäneas. No entanto, o mercado e um sistema ·de
adaptac;öes sucessivas. E um sistema de equac;:öes simultäneas
jamais pode ser solucionado atraves de soluc;öes parciais sucessivas. Se o sistema de equac;:öesmuda de um momento para outro,
entäo nem mesmo um tempo infinitamente longo e suficiente
para isso. Se houvesse uma soluc;äo, ela seria sempre puramente casual.
Nos ja vimos isrn como a razäo que torna impossivel a tendencia ao equilibrio. Agora, o enfocamos como a razäo pela qual
näo e possivel uma atribuic;äo 6tima das recursos atraves da
automatismo do mercado. No entanto, a idolatria liberal do mercado atribui a ele tanto a tendencia ao equilibrio como a atribuic;:äo6tima das recursos. Assim, transforma-o no lugar da razäo.
Na visäo neoliberal, a razäo e vista, portanto, como mecanismo
coletivo de produc;äo de decisöes, como resultado do pr6prio
mecanismo da mercado. A razäo desse estranho individualismo
27 [dem, ibidem, p. 116.
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nao e uma razao individual. 0 seu ser mais intimo e um sacrif icium intellectus, a renuncia ao juizo pr6prio. Trata-se de um
individualismo que nega ao individuo sua razao subjetiva e individual. Esse individualismo e irracional e, em ultima instäncia,
antiindividual:
A razäo näo existe como singular, como algo dado a uma pessoa
em particular, como algo que esteja a disposic;:äo,como parece
pressupor o procedimento racionalista. Ao contrario, e preciso
entende-la como um processo interpessoal, no qual a contribuic;:äode cada um e controlada e corrigida por outros.28
Assim, fala-se do mercado como o lugar de uma razao "coletiva e milagrosa". E, como o mercado - lugar desse "processo
interpessoal" - e uma instituic;:ao, a razao verdadeira, que e
coletiva e milagrosa, esta no cerne do sistema institucional no
mesmo grau em que esta tambem o mercado.
Onde ha milagre, ha forc;:a superior. Ao homem resta
somente calar, reconhecer e adorar. Mas o orgulhoso nao reconhece o milagre. Entao, aparece a virtude central e chave da
etica neoliberal, derivada de seu quadro de categorias de interpretac;:ao do mundo: a humildade. Onde existe orgulho do utopista, que se lanc;:a em prol da justic;:a social e contra o mercado,
nao existe humildade diante do milagre, que somente os corac;:öessimples podem reconhecer. Hayek afirma:
...a orientac;:äobasica do verdadeiro individualismo consiste na
humildade diante dos procedimentos atraves dos quais a humanidade alcanc;:ouobjetivos que näo foram planejados nem entendidos por nenhuma pessoa em particular e que, na realidade, säo
maiores do que a razäo particular. A grande questäo do momento e a de se podemos admitir que a razäo humana continuara
crescendo como parte desse processo ou se o espirito humano
se deixara aprisionar pelas cadeias que ele mesmo forjou.29
Esse individualismo, que nega ao individuo sua razao subjetiva e individual, tem que se apresentar como "verdadeiro
individualismo" para exigir essa humildade de sacrif icio de sua
28 !dem, ibidem, p. 27.
29 !dem, ibidem, p. 47.
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pr6pria razäo em furn;:äo dessa "razäo humana" anönima que
consiste em procedimentos institucionais.
0 reconhecimento de certos limites intransponiveis em sua capacidade de conhecer deve dar ao estudioso da sociedade uma lic;:äo
de humildade que lhe impede converter-se em cumplice do
funesto esforc;:odo homem para controlar a sociedade. (Grifo
nosso).30
Diante do mercado, trata-se de näo
...moldar os resultados da mesma forma que o artesäo constr6i
sua obra, mas sim da forma como o jardineiro age com as plantas: ajudando o crescimento e o ato de proporcionar ambiente
apropriado. 31
A humildade do jardineiro nunca deixa de aparecer no
pensamento conservador, em oposic;:äo ao orgulho do artesäo
como homo /aber. Mas essa humildade näo e relacionada com o
meio ambiente da natureza. Hayek detesta tal humildade. A
humildade de que fala e aquela relacionada com seu objeto de
piedade: o mercado, o dinheiro e o capital. Segundo Hayek,
humildade e deixar que o capital arrase com o homem e com a
natureza. Ern contrapartida, orgulho e hibris e defender o homem e a natureza da ameac;:aque o capital desenfreado esta preparando contra eles. Essa moral da humildade e do orgulho
desemboca em verdadeira mistica do mercado, do dinheiro e do
capital. Atraves dessa mistica, se constr6i toda uma visäo da
realidade, que substitui a realidade imediata pelas relac;:öes mercantis. A realidade concreta aparece entäo como subproduto das
relac;:öes mercantis. E o homem e apenas aquilo que as relac;:öes
mercantis fazem dele.
Isso se relaciona com o pr6prio nucleo da liberdade humana. Na visäo neoliberal, o homem s6 e Livre a medida que os
pre90s säo livres. A libertac;:äo do homem e conseqüencia e tambem subproduto da liberac;:äo dos pre<;:os. Tornando os prec;:os
livres, o homem se liberta. Assim, nega-se qualquer liberdade
30 Friedrich A. Hayek, "La Pretensi6n del Conocimiento", op. cit.,
pp. 31-32.
31 /dem, ibidem, p. 31.

76

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

humana anterior as rela9öes mercantis ou anterior ao mercado.
Desse modo, nega-se tambem qualquer exercicio de liberdade, a
medida esse exercicio possa entrar em conflito com as leis do
mercado. Liberdade e mercado. E näo pode haver interven9äo
estatal no mercado em nome da liberdade. Liberdade e a submissäo do homem as leis do mercado, näo se reconhecendo
nenhum direito humano que näo derive de posi9äo no mercado.
Os direitos humanos se esgotam no direito de propriedade. Essa
e a mistica das rela9öes mercantis. Podemos demonstrar isso com
uma cita9äo de Milton Friedman, extraida de um comentario
sobre a politica econömica de Israel, publicada em 1978 na
revista Newsweek:
As medidas de economia politica de Israel ( ...) mostram a mesma combina9äo de audacia, argucia e coragem que a Guerra dos
Seis Dias ou a "liberta9ao dos refens de Entebe". E devem ser
näo menos importantes para o futuro de Israel. Vinte e nove anos
de domina9äo socialista ( ...), tudo isso mudou. Pela primeira
vez, desde a funda9äo do Estado israelita, "os cidadäos agora
podem comprar e vender livremente d6lares", sem a permissäo
escrita de algum burocrata ( ...) "Ern essencia, agora ja näo säo
tratados como pupilos do Estado, mas sim como um povo livre",
que pode controlar por si mesmo sua pr6pria vida ( ...) fora do
socialismo, em mercado livre, no capitalismo. Promete-se mais
liberdade pessoal ( ...), promete-se uma sociedade melhor, mais
sadia e mais forte.
Se essa arrancada de Israel no sentido da liberdade tiver exito,
entäo - "predigo eu - acontecera o mesmo milagre econömico" que ja foi produzido por um avan90 comparavel da Alemanha em 1948 ( ...) Ten<lu em vista a situa9äo de Israel, "esse
milagre favorecera especialmente os grupos da popula9äo menos
favorecidos" ( ...) E mais: o sistema econömico e politico "mais
livre atraira mais dinheiro e mais emigrantes dos paises ocidentais desenvolvidos". (Grifo nosso) .32

Essa cita9äo
que representa a
mento neoliberal.
Friedman associa

constitui um resumo quase perfeito daquilo
mistica do mercado e do dinheiro no pensaTudo gira em torno da liberta<;:äo do d6lar.
a liberta9äo do d6lar a liberta9äo dos refens

32 Milton Friedman, Newsweek", segundo Die Zeit, 6/1/78.
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de Entebe. Quando o d6lar nao estava liberado, todo o povo
encontrava-se preso como refens. Agora o d6lar esta livre. E,
atraves da liberac;äo do d6lar, todo o povo esta livre, podendo
agora controlar sua pr6pria vida.
A partir disso, Friedman se apresenta como profeta: "predigo eu, acontecera o mesmo milagre economico ... ". Liberando-se o d6lar, näo somente o povo esta livre, mas tambem acontecera um milagre economico, atraindo mais dinheiro e mais emigrantes ocidentais - agora näo mais somente emigrantes orientais. Aparece entäo todo um mundo de virtudes e pecados, com
seus respectivos castigos e premios. Säo as virtudes do mercado
que levam a liberac;äo do d6lar, das prec;os e das empresas. Inversamente, os pecados agem contra o mercado, levando precisamente ao intervencionismo economico e social do Estado, que
Friedman enfoca simplesmente como socialismo.
As virtudes do mercado corresponde a liberdade das homens
- e, como premio da hist6ria, o milagre economico. Aas pecados contra o mercado corresponde ser tratado como um pupilo
do Estado e refem - e, como castigo, o caos. No entanto, tanto
as virtudes como os pecados säo pagos nesta vida. As virtudes säo
pagas com o milagre economico e os pecados säo pagos com o
caos, o desemprego, a pauperizac;äo, o subdesenvolvimento, etc.
Sempre cabem arrepe.ndimentos e retificac;6es, mas ninguem escapa do ultimo juizo: Hist6ria mundial, Juizo final. Ern termos neoliberais, a f6rmula se transforma: Mercado mundial, Juizo final.
E, em termos do anarco-capitalismo, que expressa bem a perspectiva totalitaria do neoliberalismo, acaba ficando assim: Mercado

total, Juizo final.

g) A aproxima4räo ao equilibrio:
antiintervencionismo

E com base nessa moral basica de humildade e orgulho que
a ideologia neoliberal constr6i seu conceito de aproximac;äo ao
equilibrio no tempo. Essa teoria de aproximac;äo pode nos explicar por que o neoliberalismo de hoje - o de Hayek e da escola
de Chicago - fala muito pouco do modelo de concorrencia perfeita e muito do modelo do equilibrio, sendo ambos a mesma
coisa.
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Inspirado no modelo de concorrencia perfeita, o liberalismo neoclassico anterior havia defendido um conceito diferente
de aproximac;:ao a concorrencia perfeita. Ele consistia especialmente em uma polftica antimonopolista diante dos monop6lios de produc;:ao e distribuic;:ao, bem como uma aceitac;:ao dos
sindicatos operarios como f6rmula legitima de defesa diante desses monop61ios. Esse liberalismo neoclassico vigorou especialmente de fins do seculo XIX ate a decada de sessenta. Era compativel com a politica econfüaica keynesiana e muitas vezes complementava-se com ela, embora mantendo determinadas diferenc;:aste6ricas. Pensava-se a aproximac;:ao a concorrencia perfeita
em termos de passos de uma polftica de concorrencia, ou seja,
de uma polftica que pensava introduzir nos mercados a maior
concorrencia possivel entre as empresas admitindo uma protec;:ao
especial dos operarios diante do poder empresarial. Foi a epoca
das leis antimonopolistas e antitrustes.
Tanto essa polftica antimonopolista como a polftica keynesiana muitas vezes vinculada a ela implicavam a concessao de
uma func;:ao-chave ao Estado na economia capitalista. 0 Estado
a~sumiu a concorrencia de mercado, a politica de emprego e
ampla politica social, o que levou, juntamente com o aumento
vertiginoso da produc;:ao de armamentos, ao crescimento sempre
maior do Estado burgues.
Embora a crftica neoliberal desse processo ja viesse se preparando desde a decada de quarenta, s6 conseguiu alcarn;ar
maior vigor a partir da nova crise econ6mica mundial da decada
de setenta. Nessa decada, encerrou-se o auge econ6mico que os
paises capitalistas do centro haviam vivido desde o firn da Segunda Guerra Mundial. Esse fato tornou-se mais not6rio com a
crise do petr61eo, a partir de 1973.
0 neoliberalismo surgiu como resposta ideol6gica a essa
crise economica. Apesar de tratar-se de crise comparavel a outras
cri~es anteriores do sistema capitalista mundial, essa resposta
ideol6gica foi diferente de muitas respostas anteriores. Ja houve
varias crises mundiais dessa profundidade e durac;:ao, especialmente na decada de trinta deste seculo e nas decadas de 30/40
e 70/80 do seculo passado. Na crise das decadas de 30/40 do
seculo passado, apresentou-se como resposta ideol6gica o manchesterianismo, uma ideologia empresarial ultrancista. Nas decadas de 70/80 do seculo passado, apareceu muito mais uma ideologia de intervenc;:ao estatal, vinculada a promoc;:ao do seguro
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social e da politica antimonopolista. Na decada de trinta deste
seculo, a resposta ideol6gica a crise foi um intervencionismo
ampliado, implicando uma politica econömica ativa do pleno
emprego (keynesianismo). No entanto, na crise mundial atual, a
resposta ideol6gica volta a ser uma ideologia empresarial ultrancista, que muito se parece com o manchesterianismo do seculo
XIX e que, ate certo ponto, repete os seus esquemas te6ricos.
Ern rela9äo a crise da decada de trinta, a ideologia de hoje e
nova, significando uma ruptura. No entanto, no que se refere a
historia das crises capitalistas, essa nova ideologia do chicaganismo e bastante velha, sendo uma replica do manchesterianismo. 0
neoliberalismo e o chicaganismo.
Essa nova corrente da interpreta9äo muito especial a atual
crise econömica, interpretando-a como crise resultante do capitalismo organizado pelo Estado intervencionista surgido da crise
mundial da decada de trinta. Nas decadas de cinqüenta e sessenta, esperava-se que esse Estado intervencionista criasse a possibilidade de evitar novas crises mundiais no futuro. Agora, o
neoliberalismo simplesmente inverte essa tese, sustentando, contra todas as evidencias empiricas, precisamente a ideia de que o
intervencionismo estatal e a pr6pria causa dessa nova crise.
Dando meia-volta sofismatica muito audaciosa, declara-se com a
inten9äo de evitar as crises e supera-las, bem como a pr6pria
causa dessas crises.
Desse modo, todos os termos säo invertidos. Existe desemprego porque a politica do pleno emprego e da prote9äo trabalhista o provocam. Existe pauperiza9äo porque a politica de
redistribuic;äo da renda destr6i os incentivos e, portanto, leva a
um produto social menor, que causa o empobrecimento. 0 pr6prio subdesenvolvimento aparece agora como resultado do intervencionismo desenvolvimentista, que somente obstaculiza os
esfor90s do desenvolvimento sadio da iniciativa privada. E a crise
do meio ambiente existe porque näo se privatizou suficientemente esse meio ambiente. A partir desse enfoque neoliberal, o
Estado intervencionista aparece como o grande culpado da crise
econömica atual e a soluc;ao dessa crise e anunciada como tendo
por ba:e uma politica de desorganiza9äo do capitalismo organizado.
Entretanto, embora essa nova crise mundial de modo algum
tenha sua origem e suas causas no intervencionismo estatal, o
pr6prio fato de que a crise exista revela a incapacidade desse
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intervencionismo diante dela. Assim, a partir da crise economica,
ocorre efetivamente a crise do pr6prio intervencionismo estatal.
A existencia da crise demonstrou que o Estado intervencionista
näo foi capaz de evita-lo. Corno os instrumentos keynesianos da
politica do pleno emprego näo surtiram efeito, o rapido aumento
do desemprego produziu uma avalancha de gastos sociais adicionais, aos quais havia que fazer frente com um produto social
estagnado ou diminuido. Devido a incapacidade do Estado capitalista intervencionista de assegurar o pleno emprego, o intervencionismo tinha que entrar em crise no momento em que
estourasse a crise econömica mundial. Nessa situac;äo, ou o intervencionismo estatal se desenvolvia de tal forma que pudesse
enfrentar o desemprego ou simplesmente se renunciava ao Estado
intervencionista, deixando campo livre ao desenvolvimento da
crice. As soluc;öes intermediarias perderam muito de seus atrativos e de sua eficacia. Mas o desenvolvimento da eficacia intervencionista teria significado o rompimento dos limites da sociedade capitalista e o avarn;:o no sentido de soluc;öes socialistas.
Corno o pensamento burgues exclui tal alternativa, concentrou-se
entäo no antiintervencionismo frenetico da Escola de Chicago.
E, assim, apareceu uma alternativa burguesa nitidamente
empresarial de capitalismo radical. A empresa capitalista reivindica o mundo como espac;o livre para a sua ac;äo. Para näo
se dar um passo adiante, que teria consistido em amplo planejamento dos investimentos e em uma politica efetiva de pleno
emprego na linha do desenvolvimento socialista, deu-se um passo
atras, realizando uma virada radical no sentido dos prim6rdios
do capitalismo, da situac;äo anterior ao surgimento dos principais mecanismos de intervenc;äo do Estado burgues. 0 capitalismo radical e um romantismo em nome do capitalismo <los prim6rdios, um regresso as origens.
Para ser possivel, esse antiintervencionismo necessita de
alta concentrac;äo do poder no Estado. Para poder destruir o
Estado intervencionista, e necessario novo poder estatal maior,
que seja capaz de fazer calar os reclamos de intervenc;äo estatal.
Acsim, diminuindo as intervenc;öes no campo econömico e social,
sobem mais do que proporcionalmente as atividades repressivas
estatais, os gastos com a policia e o exercito. A repressäo policial
liberta, os gastos sociais escravizam: esse e o lema do novo Estado antiintervencionista, que em muitos lugares revela-se simples81
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mente um Estado policialesco. Nesse contexto, Hayek considera
inevitavel a existencia de poderes absolutos:
Poderes absolutos que, justamente, deveriam ser usados para
evitar e limitar todo poder absoluto no futuro.33

h) A aproxima1räoao equilibrio:
os sindicatos e os gastos sociais do governo

Nessa v1sao neoliberal do antiintervencionismo, aparece
uma nova concep<;:äo da aproxima<;:äo ao equilfbrio econömico,
substituindo a aproxima<;:äo a concorrencia perfeita das liberais
neoclassicos. A politica antimonopolista muda totalmente de
carater, aparecendo como principal elemento da aproxima<;:äo
aquilo que Hayek chama de "as normas gerais de conduta ". 0
nucleo dessas normas e a orienta<;:äono sentido da maximiza<;:äo
das lucros a partir do reconhecimento irrestrito da propriedade
privada e do cumprimento de contratos estritamente individuais.
Assim, o antimonopolismo adquire o carater de assegurar que,
efetivamente, as empresas e os individuos realizem entre si contratos que näo tenham nenhuma ingerencia "externa". N essa
nova visäo, as concentra<;:öesempresariais deixam de ser monop6lios, ao passo que os monop6lios externos que se introduzem
ilegitimamente na liberdade das contratos acabam sendo os sindi-,
catos operarios, apoiados e garantidos pelo Estado intervencionista.
Nessa visäo, o monop6lio s6 e duradouro se o Estado o
sustenta. Entäo, uma politica antimonopolista e ineficaz e ate
mesmo danosa. E o mercado que dissolve os monop6lios, por sua
pr6pria dinämica. 0 pr6prio mercado pode se encarregar de
assegurar a concorrencia, quando se deixa liberdade para que o
fa<;:a. Assim, os monop6lios empresariais näo tem por que
preocupar ninguem. Ja os sindicatos säo monop6lios da oferta
de mäo-de-obra, que contam com o reconhecimento e a prote<;:äoestatal. E preciso assegurar a liberdade de contratos no mer33 Friedrich A. Hayek, entrevista a EI Mercurio, 12/4/81, Santiago do
Chile.
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cado de trabalho: essa e a tarefa principal para que se possa
garantir a liberdade de todos os mercados. Milton Friedman o
expressa assim:
A primeira necessidade ( ...) e a elimina9ao das medidas que
ajudam diretamente o monop6lio, seja ele monop6lio industrial
ou monop6lio trabalhista, aplicando a lei com igual rigor tanto
para as empresas como para os sindicatos.34
Essa igualdade da lei e aquela que proibe tanto os ricos
como os pobres de dormir embaixo das pontes. Os monop6lios industriais näo necessitam de reconhecimento legal para
florescer; o de que necessitam e de näo-intervencionismo estatal. Ja os sindicatos operarios necessitam de reconhecimento
publico para que po::;sam existir com for9a. Aplicando-se a lei
antimonopolista a ambos por igual, os monop6lios industriais
continuam florescendo, mas os sindicatos operarios säo destruidos. I:::so e mais certo ainda quando se interpreta o monop6lio
corno cartel. Assim, o neoliberalismo se pronuncia muito mais
contra a carteliza9äo das industrias e da oferta de mäo-de-obra.
Friedman diz que os sindicatos operarios funcionam como "empresas que oferecem os servi9os de carteliza9äo de uma industria" .35 Desse modo, os sindicatos constituem a principal amea9a
para a liberdade de mercado. Friedman leva esse criterio ao
extremo quando, falando sobre os sindicatos de servi<;:odomestico dos Estados Unidos, diz que
(...) o servi90 domestico e uma industria muito mais importante
do que a industria de telegrafos e telefones.36
Com tal criterio, a politica antimonopolista transforma-se
em preferencia neoliberal. No entanto, foi transformada em seu
contrario:
Mais uma vez, aparece aqui um paralelo bem intimo entre os
sindicatos operarios, por um lado, e os monop6lios industriais,
por outro. Ern ambos os casos, os monop6lios extensos serao
34 Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, Ediciones Rialp, Madri, 1966,
p. 171.

35 /dem, ibidem, p. 160.
36 !dem, ibidem, p. 160.
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provavelmente temporarios e suscetfveis de dissoluc;äo, a näo ser
que possam chamar em seu auxflio o poder polftico do Estado.37
Mais do que isso, Friedman chega a conclusäo de que näo e
necessario preocupar-se com a concorrencia entre as empresas.
Embora näo exista concorrencia perfeita, as industrias comportam-se como se ela existisse:

f claro que a concorrencia e um modelo ideal, como uma linha
ou um ponto de Euclides (. ..) Da mesma forma, a "concorrencia
perfeita" näo existe ( ...) Mas, ao estudar a vida econ6mica dos
Estados Unidos, impressiona-me cada vez mais a enorme quantidade de problemas e industrias que esses comportam como se a
economia fosse concorrencial.38
E, como näo se trata de realizar algo perfeito, mas sim de
comportamento como se fosse perfeito, entäo tudo e perfeito.
Apenas um problema continua existindo, um problema que esta
na raiz dos desequilibrios do mercado: trata-se. do problema sindical, que provoca o desemprego. 0 desemprego näo e resultado
do mercado capitalista, diante de cujos problemas os sindicatos se
constituem, mas sim e a constitui9äo dos sindicatos que produz o
desemprego e os demais problemas sociais. Para Friedman, como
para os neoliberais em geral, a realidade empirica näo traz nenhuma preocupa9äo. Antes que os sindicatos existissem, o desemprego
era täo grande como depois de sua constituic;äo - e, certamente,
tinha conseqüencias muito mais graves. Entretanto, a empiria
näo e nada; o efeito sofista de manipulac;äo das opiniöes e tudo.
Assim, ele explica o desemprego do seguinte modo:
Se os sindicatos conseguem fazer subir os salarios em uma
ocupa<;äo ou industria concreta, a quantidade de empregos disponfvel nessa ocupac;äo ou industria necessariamente tem que
diminuir - da mesma forma que o aumento de um prec;o faz
diminuir a quantidade adquirida. 39
Os mineiros se beneficiaram atraves de salarios mais altos, o
que, naturalmente, queria dizer que havia menos mineiros
empregados.40
37
38
39
40

Milton Friedman, Teoria de los Precios, Alianza, Madri, 1966, p. 205.
/dem, Capitalismo y Libertad ja citada, p. 157.
/dem, ibidem, pp. 161-162.
/dem, ibidem, p. 163.
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Nas industrias, a concorrencia e como se fosse perfeita. Mas,
entre os operarios, näo. Portanto, ha desemprego e desequilibrios no mercado de trabalho. 0 salario aparece como um pre<;o
de concorrencia:
(...) Pode-se fixar por meios diretos o salario acima de seu nivel
concorrencial. Isso, por exemplo, pode ser feito com a promulga<;äode uma lei de salario minimo. Mas isso significara necessariamente que havera menos pastos de trabalho disponiveis
do que antes e menos pastos do que pessoas em busca de trabalho. Esse excedente da oferta de trabalho tem que ser eliminado
de um modo ou de outro: assim, os pastos tem que ser racionados entre aqueles que os pretendem.41
Friedman baseia seu argumento em um salario ao nivel da
concorrencia, dizendo-nos que, quando ha desemprego, o salario
difere daquele existente ao nivel da concorrencia. Mas o que
ele esta nos dizendo e simples tautologia. Ele jamais poderia nos
dizer que salario e esse de nivel concorrencial; pelo contrario,
partindo da existencia do desemprego, ele deduz que o salario
näo e concorrencial. Assim, a referencia ao salario concorrencial
e totalmente imaginaria, mas agora tem uma interpreta<;äo que
lhe permite deduzir do fato de desemprego a necessidade de
baixar os salarios. Näo e necessaria nenhuma referencia concreta a realidade empirica. Onde quer que apare<;a desemprego,
Friedman pode receitar a redu9äo das salarios como solu<;äo.
E o FMI o segue nessa cömoda tautologia, receitando por toda
parte a redu9äo das salarios em nome desse salario concorrencial absolutamente imaginario, que ninguem conhece e nem pode
conhecer - e que näo pode existir. Entretanto, o argumento funciona perfeitamente. Se uma redm;:äo de salarios näo leva ao
aumento de emprego, Friedman lava as mäos e pede redu9äo
ainda maior. Existe somente um ponto no qual a baixa das salarios leva ao pleno emprego: esse ponto e um salario ao nivel
zero. Isso, näo ocorre no sentido de que, com a continua baixa
de salarios, haja continuo aumento do emprego, mas sim no
sentido de que somente com o salario chegando a zero e que o
emprego pode ser completo. No entanto, isso ja näo e necessario
com a morte do operario.
41 [dem, Teoria de los Precios ja citada, p. 203.
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A confusäo estd em considerar o salario como tendo pre90
igual aos pre90s dos produtos. Por isso, os aumentos salariais
poderiam explicar as tendencias inflacionarias, mas jamais poderiam explicar o desemprego. Alias, empiricamente, näo existe
nenhuma confirmac;:äo das teses de Friedman. Nos periodos de
auge do emprego, os salarios sempre sobem; nos periodos de depressäo, os salarios baixam.
No entanto, o argumento segundo o qual o nivel dos salarios
explica o emprego e a chave do pensamento neoliberal sobre a
aproximac;:äo ao equilibrio. Dai deriva a ideia de que a imposic;:äodas normas gerais de conduta - em ultima instäncia, a orientac;:äono sentido da maximizac;:äo dos lucros - e o caminho para
que a sociedade se aproxime ao equilibrio do mercado. Assim, os
desequilibrios originam-se na. falta de liberdade de mercado.
Segundo essa posic;:äo neoliberal, a tendencia ao equilibrio e
alcanc;:ada quando se assegura essa liberdade de mercado em relac;:äoa todas as liberdades econömicas e sociais. Pede-se a realizac;:äode todas as atividades pelo mercado. Primeiro, naturalmente, em relac;:äo as atividades econömicas. Friedman faz uma lista
das intervenc;:öes que devem desaparecer:
(...) Os programas agricolas, os beneffcios gerais para a velhice,
as leis do salario minimo, a legislac;:äoem favor dos sindicatos,
tarifas oficiais, leis especiai~ de regulamentac;:äode profissöes e
assim sucessivamente, em algo que parece näo ter fim.42

i) A aproxima~ao ao equilibrio: o anarco-capitalismo
Na verdade, o que parece näo ter firn e a meta de aproximac;:äoneoliberal ao equilibrio, e a submissäo de todas as func;:öes
sociais - e näo somente das func;:öes propriamente econömicas
- ao criterio da maximizac;:äo <los lucros por parte das empresas privadas.
E nessa linha que aparece o autodenominado capitalismo
radical, em nome do qual se pretende poder entregar inclusive
todas as func;:öespublicas a empresa privada. 0 capitalismo radi42 !dem, Capitalismo y Libertad ja citada, p. 243.
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cal enfoca agora o que chama de aboli<;:äodo Estado, reivindicando a tradic;äo do anarquismo. David Friedman, filho de Milton Friedman, procurou indicar os caminhos em principio factiveis para essa dissoluc;äo do Estado por meio da privatiza9äo de
suas furn;:öes. Näo apenas todo o intervencionismo econömico,
mas tambem as pr6prias fun9öes do Estado referentes a legisla9äo, a func;äo policial e a militar säo agora imaginados em termos
de normas de mercado e de maximizac;äo de lucros. Essa anarquia
do pensamento burgues fala do anarquismo de Bakunin como
de anarquismo romäntico, apresentando-se assim como o novo
anarquismo da anarquia moderna. Trata-se da anarquia em nome
do poder total do capital, a qual se distingue da anarquia classica em ponto-chave. A anarquia classica näo queria privatizar as
func;öes estatais, mas sim dissolve-las junto com a propriedade
privada. Ja essa anarquia do capitalismo radical quer instalar o
poder absoluto do capital, inclusive acima das furn;:öes estatais.
0 anarquismo classico queria uma situa9äo na qual nenhuma
policia fizesse falta. Ja o anarquismo capitalista quer agora privatizar a policia, acreditando ter abolido o Estado na medida
em que o privatiza.
Se Al Capone e o Chefäo assumem a func;äo policial em
suas mäos, exercendo-a em seu pr6prio proveito, esta abolido o
Estado de Chicago. Corno Al Capone se transformou no protetor dos cidadäos, o Estado ja näo existe. 0 poder estatal näo
mais consiste na furn;:äo repressiva, mas sim na forma estatal pela
qual se exerce essa func;äo. A repressäo policial continua igual ou
pior, mas ja näo ha Estado, porque Al Capone a exerce legitimamente. A abolic;äo do Estado näo se deu em termos reais, mas
sim pela simples mudanc;a de uma definic;äo. Hans Albert propaga essa anarquia nos seguintes termos:
Mas o sonho da aboli<;:aodo poder estatal ja nao funciona hoje
exclusivamente como parte da visao socialista do futuro. No lado
direito do espectro polftico, apareceu a conceituac;ao radical
capitalista, que sustenta conceitos similares nesse campo. Essa
uniäo entre anarquismo e capitalismo e mais plausivel do que o
anarquismo romäntico de tipo socialista, porque nela tornam-se
claros os mecanismos de conduc;ao que canalizarao as atividades
sociais na sociedade livre do Estado. Segundo essa corrente, o
monop6lio da aplicac;ao legitima da forc;a deve ser superado,
com a sociedade inteira aplicando os mecanismos de conduc;ao
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do mercado, resultando disso que as fum;:öesate agora centrais
do Estado - especialmente a protec;:äodo cidadäo contra a
forc;:aem qualquer forma - säo entregues a organiza~öes privadas e organizadas segundo normas mercantis. (Grifo nosso).43
Desse modo,
...evidentemente, pode-se tornar plausfvel que, pela privatizac;:äo
das func;:öesate agora exercidas pelo Estado, tal meta (a anarquia) seja pelo menos em principio alcan9ada. (Grifo nosso).44
Com essa formula9äo, Rockefeller, Margaret Thatcher e
Ronald Reagan assumem a anarquia como seu ideal social. 0
antiintervencionismo absoluto e a nova ideologia totalitaria do
mercado total (Henri Lepage). A politica neoliberal e entendida
agora como aproxima9äo a tal anarquia no tempo. Mas essa
anarquia tambem nada mais e do que um conceito limite inalcan9avel, apesar de se dizer agora que ela e "em principio"
alcan9avel. 0 termo "em principio" esconde apenas o misticismo
da aproxima9äo prometida.
Essa ideologia do mercado total permite agora deixar de
lado todas as fun96es concretas da economia. Tudo se dissolve
em simples expressöes mercantis - e nada resta de real fora
das fun96es mercantis. Na visäo do mercado total, toda a humanidade se esgota no destino da maximiza9äo dos lucros. Ern especial, esse pensamento neoliberal pode agora deixar de lado qualquer compromisso com a vida humana concreta, a qual ja näo e
nada mais do que subproduto da totaliza9äo das rela96es mercantis. Toda a moral se dissolve na vigencia das rela96es mercantis e a justic;a social passa a consistir na adesäo a essa aproxima9äo fantasmag6rica em dire9äo do mercado total. Tudo isso
desemboca na nega9äo mais profunda · do direito <los homens a
vida. No entanto, a posteriori, a ideologia neoliberal volta a colocar uma referencia a vida humana, mas somente como subproduto dessa vigencia exclusiva do mercado total. A vida näo aparece
em sua forma concreta - como vida de cada um dos homens
- mas, sim como vida da especie humana, sustentando-se que
essa vida enquanto especie e mais bem assegurada quanto menos
43 Hans Albert, Traktat über Rationale Praxis, Tubinga, 1978, p. 97.
44 !dem, ibidem, p. 98.
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as pessoas se preocupam com a vida concreta de cada um. Quanta
menos nos fixamos na vida concreta de cada um, mais segura
estara a vida de todos. Nesse contexto, Hayek fala de "calculo
de vidas":
Uma sociedade livre requer certas morais que, em ultima instancia, se reduzem a manutern;:äodas vidas: niio a manuten9iio de
todas as vidas, porque poderia ser necessario sacrificar vidas
individuais para preservar um numero maior de outras vidas.
Portanto, as unicas normas morais säo as que levam ao "calculo
de vidas": a propriedade e o contrato.45

E preciso sacrificar vidas individuais hoje para que, amanha, maior numero de pessoas possam viver. Mas, amanha, a
norma continuara a mesma: sera necessario sacrificar vidas para
que, depois de amanha, mais pessoas vivam. E assim sucessivamente. A aproxima9äo ao mercado total se transforma em grande
sacrificio de vidas humanas.

Na verdade, esse calculo de vidas de Hayek e calculo de
mortes. E algo que lhe serve para hipostasiar a "propriedade" e o
"contrato". 0 raciocinio e o seguinte: a propriedade e o contrato - ou seja, as rela<;öes capitalistas de produ<;ao - constituem
a garantia do progresso futuro; quanto mais total for o mercado,
maior sera o progresso; assim, assegurando-os, garante-se a possibilidade de alimentar um numero sempre maior de pessoas no
futuro. Embora a garantia da propriedade e do contrato signifique, a cada momento, sacrificio de vidas humanas individuais,
esse progresso garante poder preservar futuramente mais vidas
do que as sacrificadas hoje. Assim, o sacrificio de vidas hoje e
irrelevante para um juizo sobre a propriedade e o contrato. As
vidas preservadas no futuro compensam com juros e corre<;ao
monetaria o sacrificio das vidas hoje. A especie humana devora
os individuos dos quais se compöe a humanidade. Ern todo o
pensamento moderno, e dificil encontrar um coletivismo pior e
mais cinico do que esse de Hayek.
Esse sacrificio de vidas presentes em prol de um futuro totalmente fantasmag6rico perpassa toda a ideologia do mercado total.
Tudo pode ser sacrificado por esse futuro que nunca vira. E dia45 Friedrich A. Hayek, entrevista a EI Mercurio,
Chile.

19/4/81, Santiago do
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letica maldita, que destr6i o presente em furn;äo de simples imagina9öes. E como o presente - o de ontem, o de hoje e o de
amanhä - e tudo, isso leva a destrui9äo de tudo. Promete-se
tudo, com a condi9äo de que, hoje, se aceite o contrario. Ocorre,
porem, que amanhä se fara o mesmo e assim sucessivamente.
Maiares salarios, sim, mas para amanhä. Quem quiser maiores
salarios amanhä, tera que aceitar as condic;öes de hoje. No entanto, a poupan9a de hoje sera o investimento de amanhä e o maior
produto de depois de amanhä. Entäo, podera haver maiores salarios. Mas, para que haja maior poupan9a hoje, os salarios de hoje
tem que baixar. Assim, maiores salarios amanhä, menores salarios hoje. 0 mesmo raciodnio serve para qualquer reivindica9äo
atual: amanhä sim, mas hoje menos. E assim por diante. Essa e a
dialetica maldita que sacrifica o presente por algo que esta muito
alem - e que, no caso do neoliberalismo, eo eterno amanhä. 0
pensamento neoliberal näo admite nenhum presente, mas sacrifica qualquer presente por seu respectivo amanhä. As condic;öes
reais da vida perdem-se assim pela quimera do futuro.
Desse modo, do ponto de vista liberal, a liberdade se
encontra em contradi9äo com as condi9öes concretas da vida. Do
ponto de vista dessa liberdade, a satisfac;äo das necessidades
concretas das näo-proprietarios e carga pesada para a sociedade,
que esta tem que carregar ate certo ponto.
Albert adverte o Estado burgues:
Ele tambem tem que levar em conta as necessidades e os ideais
deles (dos näo-proprietarios), que somente sob certas condic;:öes
podem ser satisfeitos a custa de sua liberdade e, portanto, pela
limitac;:äo de seu quadro autönomo de decisöes. Obviamente,
hoje ninguem se atrevera a supor que o poder estatal seja responsavel pela sorte daqueles que lhe estäo submetidos. Entretanto,
pode-se esperar que o poder estatal estabelec;:auma ordern de
liberdade o mais atrativa possivel para os cidadäos, tentando
aumentar e explicar o valor da liberdade. 46

A liberdade tem que aceitar ser limitada ate certo ponto
pelo fato de que as pessoas tambem tem que viver. Para ser atrativa, ela näo pode simplesmente prescindir desse fato. Entretanto,
näo se trata de concessöes da liberdade ao corpo humano e suas
46 Hans Albert, Traktat über Rationale Praxis ja citada, pp. 157-158.
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necessidades, näo e a ma9ä amarga que ela tem que morder para
ser atrativa. Com tal conceito burgues de liberdade, näo ha lugar
para a liberdade humana, que nas9a da satisfa9äo das necessidades de todos, transcendendo-as. Essa liberdade humana näo
precisa saber como fazer os homens felizes. Mas sabe aquilo que
os torna infelizes, roubando-lhes a liberdade: a impossibilidade
de satisfazer suas necess1dades.
A liberdade burguesa se relaciona com a satisfa9äo das necessidades dos näo-proprietarios como a alma se relaciona com
o corpo, segundo Platäo. 0 corpo platönico e a prisäo da alma,
ao passo que a satisfa9äo das necessidades dos näo-proprietarios
e a prisäo da liberdade burguesa. Essa liberdade seria completa
na medida em que tais necessidades näo existissem. A liberdade
burguesa e alma pura que gostaria de voar. Entretanto, a satisfa9äo das necessidades dos näo-proprietarios corta-lhe as asas. Ela
nunca e completa, porque o mundo e imperfeito em virtude
das necessidades concretas dos homens. 0 ceu da liberdade burguesa e um ceu de almas que ja näo tem necessidades materiais
e que vivem pela pura contempla9äo de Deus. lnfelizmente, na
terra, e preciso comer para viver, o que constitui o pecado original ao qual todos n6s temos que fazer concessöes. No entanto,
uma liberdade humana que nasce de tal satisfa9äo das necessidades e liberdade metafisica e diab61ica para a alma pura da
liberdade burguesa.
Assim, vemos como o pensamento neoliberal elabora seu
quadro te6rico-categorial a partir da realidade empirica do mercado amea9ado, situando-o teoricamente entre dois p61os transcendentais, que se expressam em termos de conceitos limites.
Trata-se do conceito limite positivo da concorrencia perfeita e do
conceito limite negativo do caos, para o qual o homem se encaminha atraves do socialismo. Depois, vimos como, a partir desse
quadro te6rico-categorial, se elabora todo um quadro etico. Isso
e feito pela transforma9äo do mercado amea9ado em um objeto
de piedade, em furn;:äo do qual o homem toma agora posi9äo
em termos tambem polarizados de humildade e orgulho. Ern termos eticos e te6ricos, humildade e orgulho revelam correspondencia completa com os conceitos limites positivos e negativos
expressos em termos te6ricos. A humildade revela-se a virtude
cardeal daqueles que tornam seus os imperativos do mercado e
derivam o conjunto de suas outras virtudes das exigencias que
esse mercado impöe. Ern especial, trata-se das condi9öes gerais
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do equilibrio, ou seja, o reconhecimento da liberdade de contratos e da propriedade privada. No outro p6lo estäo os orgulhosos,
que buscam a justic;a social, desafiando o mercado. 0 orgulho
revela-se o seu vicio cardeal, radicando no fato suposto por
Hayek de que uma justic;a social que desafia o mercado pressupöe conhecimento perfeito, que nenhum homem pode ter e cuja
simples pretensäo constitui precisamente esse orgulho.
Assim, apresenta-se um mundo absolutamente bem ordenado, no qual as classes dominantes representam o p61o da
humanidade e, portanto, da virtude, ao passo que as classes
exploradas e dominadas representam o p61o do vicio e do orgulho.
Os grandes säo humildes e os pequenos orgulhosos. Os grandes
säo grnndes por sua humildade, ao passo que os pequenos säo
pequenos por seu orgulho.
Tomando por base o pensamento neoliberal, a raiz de todos
os males esta no amor a justic;a social, por ser implicitamente a
pretensäo do conhecimento total. Par outro lado, a raiz de todos
os bens encontra-se no amor pelo dinheiro, o mercado e o capital.

j) A teologia neoliberal: Deus e o diabo
Depois da analise desse quadro te6rico-categorial e de sua
transfigurac;äo etica, parece facil derivar dai um pensamento
neoliberal propriamente teol6gico. Com efeito, o pensamento neoclassico engloba seu quadro te6rico-categorial em termos teol6gicos, embora estes estejam pouco desenvolvidos. No entanto,
u::ando termos teol6gicos, naturalmente identificam o conceito
limite positivo com Deus e o negativo com o diabo. Hayek intraduz Deus nos seguintes termos:
0 ponto-chave (do modele de um equilibrio de mercado) ja
havia sido visto por aqueles notaveis antecipadores da economia
moderna que foram os escolasticos espanh6is do seculo XVI,
os quais insistiam naquilo que chamavam de pretium mathematicum, o prei;:omatematico, que depende de tantas circunstäncias
particulares que somente Deus pode conhecer. Oxala nossos economistas matematicos tomassem essa afirma<;:äoa serio!47
47 Friedrich A. Hayek, "La Pretensi6n de! Conocimiento", op. cit., pp.
19-20.
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Corno, segundo Hayek, o prec;:omatematico e simplesmente
o prec;:oda concorrencia perfeita, sua referencia e muito clara.
Somente Deus, sendo onisciente, pode conhecer esses prec;os mas o homem nunca. Esse Deus nada mais e do que uma
hip6stase do mercado e, ao mesmo tempo, o Deus da burguesia.
Trata-se de um Deus que ja sabe hoje algo que nenhum homem
pode prever: o cämbio do d61ar de amanhä. E o Deus cuja alianc;a convem ao homem de neg6cios. Certamente, um Deus desse
tipo e o Deus que santifica o nomos da sociedade burguesa. E
Hayek o confirma com as seguintes palavras:
Nunca soube o significado da palavra Deus. Creio que e algo da
maior importäncia para a conserva<;ao das leis. Entretanto, como
nao sei o significado da palavra Deus, insisto em que nao lhes
posso dizer que creio nem que nao creio em sua existencia.
Entretanto, ao mesmo tempo, todos n6s devemos admitir que
nenhum de n6s esta de posse de toda a verdade. De "toda" a
verdade, disse eu. E, se voce quiser me definir Deus como a
verdade, nesse caso estou disposto a usar a palavra Deus. E
mais: desde que voce nao pretenda possuir toda a verdade, eu
estaria disposto a trabalhar ao seu lado, buscando Deus atraves
da verdade. 48

Deus e aquele que sabe tudo.
A partir dai, torna-se visivel onde e que esta o diabo. Desde
o Paraiso, ele esta insinuando ao homem que, comendo da arvore do conhecimento, pode ser igual a Deus. 0 diabo seduz o
homem na "pretensäo do conhecimento ", titulo da conferencia
de Hayek ao receber o Premio Nobel. 0 titulo e uma simples
alusäo ao pecado do Parafso, que e precisamente o pecado do
orgulho, da sublevac;äo do homem contra Deus.
Deus e o sabe-tudo. Assim, quem pretender o conhecimento
total quer ser como Deus. Mas, para assegurar a justic;a social
desafiando o mercado, e preciw saber tudo. Assim, a reivindicac;äo da justic;a social e igual a pretensäo de ser como Deus. E,
contra ele, Deus recorre ao arcanjo Miguel, que grita: "Quem
e como Deus?" Ora quem pretendia ser como Deus era Lucifer.
Lucifer insinua ao homem que deve querer ser como Deus, seduzindo-o a comer da arvore do conhecimento para saber tudo. E
48 /dem, entrevista a EI Mercurio, 12/4/81, Santiago do Chile.
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Lucifer seduz o hornern apresentando-lhe a utopia da justi9a
social, atraves da qual o hornern reivindica aquele conhecirnento
que sornente Deus tern. 0 hornern deixa-se seduzir. E, ajudado
por Lucifer, constr6i agora o infemo na terra, exatarnente porque
quer o ceu na terra - corno nos diz Popper, que, alern disso, nos
oferece sua dernocracia corno "a chave para o controle dos dernönios" (ou seja, corno exorcisrno). Assirn, o grito do arcanjo
Miguel transforrna-se ern "Nenhurna liberdade para os inirnigos
da liberdade!" Tal corno esta elaborado, esse esquerna teol6gico
e absolutarnente rnaniqueista. Ele transforrna a reivindica9ao da
vida hurnana diante do rnercado ern pecado de Lucifer e da a
defesa do rnercado a rnais absoluta legitirna<;ao. Esse esquerna
desencadeia agressividade humana sern lirnites contra os dorninados e divide a sociedade, ern terrnos rnais absolutos, ern urna
sociedade de lutas de classes, a partir da classe dominante.
Deus, os hornens hurnildes e o rnercado enfrentam Lucifer,
os hornens orgulhosos e o reclarno de justi<;a social ern verdadeira
batalha do Messias que o neoliberalismo protagoniza,
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3

0 QUADRO DE CATEGORIAS
DO PENSAMENTO ANARQUISTA

a) A realidade depravada

0 esquema conservador-neoliberal de interpreta<;:aoda sociedade e tri polar, tendo por centro uma "realidade precaria". Essa
realidade precaria e a realidade de sistema institucional constantemente amea9ado. A realidade material do homem - o trabalho que realiza para satisfazer suas necessidades -. nao aparece
especificamente nesse conceito conservador de realidade. 0 sistema institucional - que inclui o sistema de propriedade - e
considerado como o arbitro inapelavel da organiza9ao do mundo
material, que nao pode ser confrontado com a vigencia do sistema institucional. Para o pensamento conservador, o mundo material nao e inexistente, mas apenas secundario e irrelevante.
Essa realidade precaria e vista entre dois p6los que se expressam em termos de conceitos limites. Ern rela<;:aoa precariedade
da ordern, em termos de empiria idealizada, apresenta-se o
caos. Ern rela9ao a realidade institucional que se opöe a precariedade, apresenta-se o sistema institucional em sua perfei<;:ao.
No caso do pensamento neoliberal, essa perfei<;:aoe o modelo do
equilibrio.
0 pensamento anarquista, ao contrario, e bipolar. Ele tambem tem por centro a realidade empirica, mas esta ja nao e realidade precaria e institucional no sentido conservador e sim realidade material de trabalho para a satisfa<;:ao das necessidades,
realidade que se encontra subjugada pelo sistema institucional,
particularmente o sistema de propriedade e o Estado. Assim, a
realidade do pensamenfo anarquista e realidade subjugada: o
sistema institucional serve somente para explorar o trabalhador
e condena-lo a miseria.
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Ern conseqüencia, aquilo que, no pensamento conservador,
e o nornos que se legitima e sacraliza, no pensamento anarquista
e o meio de subjuga9ao da vida real e material. Mas, a medida
que a vida material nao e livre onde nao exista nenhuma liberdade, a realidade subjugada do pensamento anarquista e realidade
de miseria e sem liberdade. 0 problema ja nao esta no caos
que ameace a realidade de fora: a pr6pria realidade e que e
catastr6fica, miseravel e escravizadora. Assim, o mal nao e uma
amea9a que se apresenta contra a precariedade de uma ordern
legftima, mas sim algo que esta na raiz dessa ordern e que, por
conseguinte, e ilegftimo.
Daf o enfoque bipolar anarquista: a realidade presente e
uma ordern de escravidäo, ao passo que uma ordern de liberdade e algo que ainda esta por construir. Vamos analisar esse enfoque a partir de alguns artigos-chave do anarquista mexicano
Ricardo Flores Mag6n, um das principais pensadores da Revolu9ao Mexicana de 1911.
0 centro desse pensamento e constitufdo pela liberdade e a
felicidade do homem como algo por construir e pela realidade
subjugada presente como algo a ser mudado. Realidade atual
depravada e realidade futura liberada. Esses sao os dois p6los:
Os revolucionarios näo correm atras de uma quimera: marcham
atras da realidade. 1

A realidade presente e catastr6fica e depravada:
Näo ha trabalho constante; os salarios säo mesquinhos; a _jornada de trabalho e verdadeiramente esgotante; o desprezo da classe proprietaria para com a classe proletaria e irritante; o exemplo que a classe capitalista da a classe trabalhadora e o de viver
na abastarn;:a, no luxo, na abundäncia, no vicio, sem fazer nada
de util. 2
( ...) o povo pobre se sacrifica na oficina, na fabrica, na mina,
no campo ...3

E Flores ve essa destrui9ao do homem introduzindo-se ate
mesmo em seu corac;ao:
1 Ricardo Flores Mag6n, Antologia, UNAM, Mexico, p. 6.
2 !dem, ibidem, p. 52.
3 Idem, ibidem, p. 52.
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0 homem vive em constante superexcitac;:iionervosa: a miseria
que e a inseguranc;:ade ganhar o piio de amanhii; os atentados da
autoridade; a certeza de que se e vitima da tirania politica e da
explorac;:iiocapitalista; o desespero de ver crescer a prole sem
roupas, sem instruc;:iio,sem futuro; o espetaculo nada edificante da luta de todos contra todos ( ...) Tudo isso - e muito mais
- enche de fel o corac;:äodo homem, tornando-o violento e colerico.4
A realidade presente e depravada por uma razao: o homem
e dominado pelo homem. Enquanto uns trabalham ate o esgotamento, outros nada fazem de util. A luta de todos contra todos
- que, aqui, inclui explicitamente a concorrencia - arraiga a
violencia no cora9iio de todos.
Essa luta de todos contra todos deve-se a uma dependencia de todos que constitui a escravidiio, problema que a independencia da America Latina nao superou:
(...) voces continuam sendo escravos, escravos deste moderno
senhor que näo usa espada, näo utiliza elmo, näo habita majestosos castelos nem e her6i de alguma epopeia: voces säo escravos desse novo senhor cujos castelos säo os bancos e que se
chama o capital.
Tudo esta subordinado as exigencias e a conservac;:äodo capital.
0 soldado enfrenta a morte em beneficio do capital; o juiz condena a prisäo em beneficio do capital; a maquina governamental funciona inteira e exclusivamente em beneficio do capital; o
pr6prio Estado, republicano ou monarquico, e uma instituic;:äo
que tem por exclusivo objeto a protec;:äoe a salvaguarda do
capital.5
Toda a realidade e dominada por esse novo senhor, o capital,
que se encontra por detras das inumeros fenömenos da explora9iio: o desemprego, os salarios miseraveis, a violencia nos cora96es. Trata-se de personagem anönima que corresponde ao
que a teoria neoclassica chama o mercado e que agora e visto
como senhor opressor. 0 que oprime nao sao os homens diretamente, mas sim uma estrutura social denominada "capital", que
4 /dem, ibidem, p. 53.
5 /dem, ibidem, p. 84.
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forma os homens, divide-os em dominadores e dominados e os
leva ao confronto. Ern furn;äo desse senhor capital, ha patröes
e escravos, todos eles englobados pelo supremo senhor capital:
0 sistema de salarios faz com que dependam por completo da
vontade e do capricho do capital. Ha apenas uma diferen9a
entre voces e os escravos da Antigüidade: essa diferern;:ae que
voces tem a liberdade de escolher seus senhores.6
Esse senhorio do capital nasce do direito de propriedade

privada:
( ...) o espetaculo nada edificante da luta de todos contra todos,
que nasce precisamente do direito de propriedade privada, que
faculta aos astutos e aos maus ajuntar capitais explorando os
trabalhadores. 7
Assim, a analise passa do capital para a propriedade privada, que da origem a luta de todos contra todos, pois faculta ajuntar capital pela explora<;:äo das trabalhadores. Par detras do
capital e da luta de todos contra todos encontra-se a raiz do
problema: a propriedade privada. Enquanto institui<;:äo, ela faculta a subjuga<;:äo do homem e sua escravidäo.
Ora, como surgiu a propriedade privada? Ela näo existiu
desde sempre. Originalmente, a terra era de todos.
No principio, niio existia o direito de propriedade territorial de
um s6 individuo. As terras eram trabalhadas em comum, os
bosques forneciam lenha para os lares de todos, as colheitas
eram repartidas pelos membros da comunidade segundo suas
necessidades.8
Foi nessa sociedade originaria que irrompeu a popriedade
privada:
0 direito de propriedade territorial de um s6 individuo nasceu
no atentado do primeiro ambicioso, que levou a guerra a uma
tribo vizinha, para submete-la a servidiio, ficando a terra que
6 /dem, ibidem, p. 85.
7 /dem, ibidem, p. 53.
8 /dem, ibidem, p. 35
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essa tribo cultivava em comum em poder do conquistador e de
seus capitäes.9
Esses conquistadores transformaram sua propriedade em
propriedade legitimada pela lei, criando o direito de propriedade:
Foram os pr6prios ladr6es que, amparados pela forc;a, elaboraram a lei que deveria proteger seus crimes e afastar os despojados de possiveis reivindica<;oes.10
Essa instituic;äo näo tem legitimidade:
0 direito de propriedade e um direito absurdo, porque teve por
origem o crime, a fraude, o abuso da forc;a.11
No entanto, Flores näo sabe responder a pergunta acerca da
razäo pela qual as pessoas deixaram que sua terra fasse arrebatada:
0 direito de propriedade e antiqüissimo, täo antigo como a estupidez e a cegueira dos homens. Entretanto, a simples antigüidade de um direito näo pode dar-lhe o "direito" de sobreviver.12
Deve-se recordar que, para a teoria conservadora de Berger,
a estupidez explicava a precariedade da realidade. Agora, ao contrario, explica a sustentac;äo dessa realidade institucional. Nos
dois casos, o fato de se recorrer a estupidez como explicac;äo
revela apenas uma incapacidade de explicac;äo que se trata de
esconder.
Flores tambem ve esse mesmo direito de propriedade privada como origem do pr6prio Estado. Com efeito, o direito de
propriedade. que constitui a raiz da guerra de todos contra todos
e da po:?sibilidade da submissäo de todos ao capital, tambem cria
a necessidade do Estado, pelo fato de que origina as desigualdades sociais. As leis correspondentes a propriedade privada criam
as razöes do crime atraves das desigualdades, crime contra o qual
aparece entäo o Estado.
9 /dem, ibidem, pp.
10 [dem, ibidem, p.
11 /dem, ibidem, p.
12 /dem, ibidem, p.

35-36.
36.
35.
35.
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0 chefe ou governo so e necessano sob um sistema de desi-

gualdade econömica. Se eu tenho mais do que Pedro, temo naturalmente que Pedro me agarre pelo pesco90 e me tire aquilo de
que necessita. Nesse caso, preciso que um governante ou chefe
me proteja contra os possiveis ataques de Pedro. Mas, se Pedro
e eu somos economicamente iguais, se os dois temos a mesma
oportunidade de aproveitar as riquezas naturais, tais como a
terra, a agua, os bosques, as minas e outras, assim como a riqueza criada pela mäo do homem, como a maquinaria, as casas, as
ferrovias e os mil e um objetos manufaturados, entäo a razäo
diz que seria impossivel que Pedro e eu nos agarrassemos pelos
cabelos para disputar coisas que ambos aproveitamos igualmente. E, nesse caso, näo ha necessidade de chefe.U
Assirn, a autoridade e o Estado ernanarn da desigualdade
social.
A desigualdade social e a fonte de todos os atos anti-sociais que
a lei e a moral burguesas consideram como crimes, sendo o roubo o mais comum desses crimes.14
Quanta aos delitos contra as pessoas, em sua maior parte, eles
säo produto do meio malsäo em que vivemos.1'

b) A liberdade economica: base da vida
Ern termos gerais, e essa a analise da sociedade que Flores
apresenta. Ela parte da realidade corno urna relac;:äo concreta
entre o hornern e suas necessidades, relac;:äo que se encontra perturbada pelo sisterna institucional que transforrna o hornern trabalhador ern escravo. 0 hornern e escravo do capital que o dornina,
capital resultante da entrega da propriedade ao proprietario privado, que ajunta capital explorando o trabalhador. Corno toda
a sociedade esta entregue ao capital e a sua acurnulac;:äo, aparecem entäo a lei e a rnoral burguesas para defender o proprietario
daquilo que ele considera crirne e que nada rnais do que o resul-

e

13 !dem, ibidem, p. 55.
14 /dem, ibidem, p. 51.
15 /dem, ibidem, p. 53.
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tado da desigualdade social criada pela propriedade privada.
Entäo, o Estado torna-se necessario para defender essas leis e essa
moral burguesas. Desse modo, o homem e inteiramente escravo:
por um lado, escravo do trabalho; por outro lado, escravo do
Estado.
Diante dessa realidade, Flores coloca a sua alternativa:

e preciso escolher de uma vez por todas entre uma destas duas
coisas: ou ser livre, inteiramente livre, negando toda autoridade, ou ser escravo, perpetuando o mando do homem sobre o
homem.16
Essa alternativa e täo polarizada - e, portanto, täo maniqueista - quanto no caso da teoria conservadora ou neoliberal,
mas adquire a forma inversa. Para a teoria conservadora ou neoliberal, a liberdade e a afirmac;äo da autoridade. Flores, ao contrario, entende por autoridade o conjunto da propriedade privada
e do Estado, dai o fato de que a liberdade liberal constitui precisamente a escravidäo do ponto de vista do pensamento anarquista. Pelo contrario, o anarquismo afirma a liberdade como supera<;äo de toda autoridade e propriedade privadas, o que, visto a
partir da teoria conservadora-neoliberal, constitui precisamente
escravidäo, caos, amea<;a, socialismo.
Diante da realidade subjugada, Flores coloca seu projeto
como um projeto de vida:
Caminhamos para a vida (...).
(...) para o homem, viver nao significa vegetar. Viver significa
ser livre e ser feliz. Assim, todos n6s temos direito a liberdade
e a felicidade.
A desigualdade social morreu na teoria quando a metafisica
morreu pela rebeldia do pensamento. Agora, e necessario que
morra na pratica. e nesse sentido que se dirigem os esfor<;osde
todos os homens livres da terra.
Eis por que os revolucionarios nao correm atras de quimera.
N6s nao lutamos por abstra9i5es,mas sim por materialidades.
Queremos terra para todos, pao para todos. (Os grifos säo
nossos).17
16 ldem, ibidem, p. 55.
11 ldem, ibidem, pp. 6-7.
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Essa e a questao central do projeto anarquista: a vida e terra
e pao para todos, por um lado, e liberdade, por outro. No caso,
"terra" e a referencia-chave para designar o trabalho e os instrumentos de trabalho. Nota-se que o anarquismo de Flores e primordialmente um anarquismo campones.
Ora, embora se trate de liberdade para o anarquista, Flores
chega a liberdade atraves da felicidade. Para ser livre, e preciso
~er feliz. Onde nao ha felicidade, nao pode haver liberdade. Por
isso, ele tambem. chama esse projeto de felicidade de "liberdade
econömica", algo que aparece em toda a tradi9ao, tanto anarquista como socialista:
A liberdade economica e a base de todas as liberdades. 18
verdadeira emancipa9ao: a liberdade econömica. 19

( •••)

a

Felicidade e liberdade unem-se na liberdade economzca
como chave da liberdade - como a sua base. E da liberdade
econömica que se derivam, por um lado, a felicidade e, por outro,
a liberdade. E a liberd~de econömica nada mais e do que deixar
de ser "escravos dos ricos '.': deixando de ser escravos dos ricos,
podemos deixar de ser escravos das autoridades. E aparece entao
a liberdade do anarquista, que, em ultima instäncia, e a livre
espontaneidade de cada um.
A felicidade e assegurada pela liberdade econömica. E liberdade econömica e a liberdade da propriedade:
Fico imaginando como sera feliz o povo mexicano quando for
dono da terra, todos trabalhando-a em comum, como irmaos,
dividindo os seus produtos fraternalmente, segundo as necessidades de cada um. Companheiros, nao cometam a loucura de
cultivar cada qual um peda90 de terra. Voces se matarao no
trabalho exatamente como se matam hoje. Unam-se e trabalhem
a terra em comum, pois, todos unidos, voces a farao produzir
tanto que estaräo em condi96es de alimentar o mundo inteiro
(. ..) Trabalhada em comum, a terra pode dar mais do que o
suficiente com duas ou tres horas de trabalho por dia, ao passo
que, cada qual cultivando um peda90, tem que trabalhar todo o
dia para poder viver. (Grifo nosso).20
18 !dem, ibidem, p. 85.
19 !dem, ibidem, p. 32.
20 !dem, ibidem, pp. 32-33.
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Assim, a liberdade economica e ter tudo em comum, trabalhando em comum e consumindo em comum. a rela9ao fraternal na qual se trabalha e divide como irmaos. Trata-se de uma
a9ao de comum acordo, que permite a liberdade de cada um para
responder a sua pr6pria espontaneidade em termos de trabalho e
de consumo. E a terra responde a isso. Trabalhando em comum
se produz facilmente (em duas ou tres horas diarias), ou seja,
um horario do qual se pode esperar que o homem cumpra por
sua pr6pria espontaneidade. E se produz tanto que o produto
basta para atender ao consumo espontäneo de cada um. Assim,
essa liberdade economica abre as portas da felicidade para todos
- e caminha-se em dire9ao a vida.
Entretanto, para que todos tenham tudo em comum, nao
pode haver propriedade privada. A liberdade economica choca-se
com a escravidao derivada da propriedade privada.
por isso
que a aboli9ao da propriedade privada se apresenta como exigencia da liberdade. Essa medida ja havia sido preparada pela analise de Flores sobre a propriedade como "consagra9ao legal do
crime" .21 Assim, pois, ele reivindica a terra para todos como
projeto de liberdade:

:e

:e

( ...) nao cometeremos crime entregando a terra a um povo trabalhador, porque a terra e dele, desse povo, e a terra que foi habitada por seus mais longinquos antecessores, que a regaram com
o seu suor, e a terra que os gringos roubaram pela for<;:aa nossos
pais indios ( ...) Essa terra e de todos os mexicanos por direito
natural. 22

Contra a propriedade privada como crime, ele op6e o direito
natural a terra por parte de todos. Mas nao se trata de receber
a terra pela a9ao do governo:
( ...) nao procuramos comprar terra, mas sim toma-la, desconhecendo o direito de propriedade.
0 que o governo chama de solw;:ao do problema agrario nao e
verdadeira solu<;:ao.0 que se trata e de criar pequena burguesia
rural, ficando desse modo a terra, sem duvida, em mais maos do
21 /dem, ibidem, p. 37.
22 /dem, ibidem, p. 38.
23 /dem, ibidem, p. 49.

103

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

que esta atualmente, mas näo em mäos de todos e cada um dos
habitantes do Mexico, homens e mulheres.23
Flores enfoca a solm;ao como algo definitivo:
Mexicanos, näo se deixem enganar pelos que, temerosos por
nossa ai;:äo revolucionaria, tratam de adormece-los com pequenas reformas que nada salvam. 0 governo näo compreendeu que
voces se rebelam porque tem fome e procura acalmar sua fome
com uma migalha de päo.24

c) A liherdade como livre espontaneidade:
humildade e orgulho
Partindo da base dessa liberdade econom1ca, e possivel
entao a liberdade em todas as outras esferas da vida humana.
Essa liberdade, porem, nao repousa em institui96es livres, mas
sim na libertai;:ao das institui96es. Ern si mesma - seja propriedade privada, seja mercado ou o Estado -, a institui9ao e testemunha da limita9ao da liberdade. 0 trabalho em comum - a fraternidade - permite desenvolver vida livre, que nao seja limitada por autoridades, mas que brate do comum acordo entre
as pessoas.
Entäo, podera haver criminosos? As mulheres teräo que continuar vendendo seus corpos para comer? Chegando a velhice, os
trabalhadores teräo que pedir esmola? Nada disso: o crime e o
produto da atual sociedade, baseada no infortunio dos que estao
em baixo em proveito dos que estäo em cima. Creio firmemente que o bem-estar e a liberdade säo fontes de bondade. Com o
ser humano tranqüilo; sem as inquietudes em que vive atualmente pela insegurani;:a em relai;:ao ao futuro; com o trabalho
convertido em simples exercicio higienico, pois, com todos trabalhando a terra, bastarao duas ou tres horas diarias para produzir tudo em abundäncia, com o auxilio da grande maquinaria
de que entao se podera dispor livremente; desvanecidas a cobi24 /dem, ibidem, p. 50.
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i;:a e a falsidade de que se precisa fazer uso agora para poder
sobreviver nesse meio maldito - entäo näo teräo mais razäo de
ser o crime, a prostituii;:äo ou a cobi9a e todos, como irmäos,
gozaremos da verdadeira Liberdade, /gualdade e Fraternidade. 25
A partir da liberdade econömica, transforma-se o pr6prio
corac;ao do homem:
Uma sociedade em que näo exista essa brutal competi9äo entre
os seres humanos para poderem satisfazer todas as necessidades
acalmaria as paixöes, suavizaria o carater das pessoas e fortaleceria nelas os instintos de sociabilidade e solidariedade, que
säo täo poderosos que, apesar do secular confronto de todos
contra todos, ainda näo moneram no ser humano.26
Se o homem muda, o Estado e a autoridade nao fazem
mais falta, porque sao instituic;6es repressivas em uma situac;ao
na qual existe algo para reprimir. Par outro lado, a organizac;ao
da produc;ao e questao das pr6prios trabalhadores, que a organizam entre si:
Entendam que e preciso abolir o direito da propriedade privada
da terra e das industrias, para que tudo - terra, minas, fabricas,
oficinas, fundi9öes, aguas, bosques, ferrovias, barcos, gado seja de propriedade coletiva, matando desse modo a miseria, o
crime e a prostitui9äo ( ...)
Por si s6s, sem patröes e sem capatazes, os trabalhadores dcvem
continuar movendo as industrias de todo tipo, organizando-se
entre si os trabalhadores das diversas industrias para ordenar
a produ9äo e a distribui9äo das riquezas.17
A autoridade näo e necessaria para mais nada a näo ser para
sustentar a desigualdade social.
Mexicanos: morte a autoridade!
Viva a Terra e a Liberdade!28
Assim, temos a analise bipolar anarquista nos termos de
uma realidade subjugada presente e de uma realidade liberada
25 /dem, ibidem, pp. 33-34.
26 /dem, ibidem, pp. 53-54.
27 /dem, ibidem, p. 50.
28 /dem, ibidem, p. 54.
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futura. Ao mesmo tempo, ela e relac;:äo bipolar entre a realidade
miseravel de hoje e a realidade de vida plena para o futuro.
Na visäo do anarquista, essa imagem do futuro e perfeitamente
empirica. Ele espera que, a partir da revoluc;:äo, essa nova sociedade, essa vida plena, essa felicidade e essa liberdade se realizem na terra. Ern ultima instäncia, e bipolaridade entre morte e
vida: morte presente e vida futura.
Ern relac;:äo a isso, o anarquista tambem apresenta sua bipo. laridade de virtudes e vicios, que se expressa em termos de orgulho e humildade. Os ricos näo tem humildade.
(...) acreditar que os ricos se submeteriam a humilhac;:äode ficar
na mesma posic;:äosocial que os trabalhadores e verdadeira
infantilidade.29
No que se refere ao orgulho, Flores sustenta que, por um
lado, o fato de que todos aceitem ser iguais - com todos compartilhando em comum a posic;:äo social dos trabalhadores transforma a humanidade no orgulho e na gl6ria de nossa terra.
Por outro lado, o orgulho dos que estäo em cima - rejeitando
a humilhac;:äo da igualdade - desonra esta terra do mesmo modo
que a humildade daqueles que estäo em baixo diante do orgulho
dos ricos. Logo, como "a mais preciosa das liberdades ", a liberdade econömica inclui a humildade implicada na igualdade entre
os homens, algo que tarne a humanidade o orgulho da terra. Ern
contrapartida, o orgulho daquele que esta em cima, em cumplicidade com a humildade daquele que esta em baixo diante dos
poderosos, faz da humildade a desonra dessa mesma terra:
(...) ainda esta por conquistar a mais preciosa das liberdades:
aquela que fara da especie humana o orgulho e a g16ria desta
terra, ate hoje desonrada pelo orgulho dos de cima e pela
humildade dos de baixo.
A liberdade econömica e a base de todas as liberdades.30
A partir desses dois conceitos eticos-chave, humildade e
orgulho, podemos ver a inversäo que o pensamento conservador
realiza com o pensamento anarquista. Aquilo que o anarquista
29 /dem, ibidem, p. 31.
30 /dem, ibidem, p. 85.

106

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

enfoca como humildade virtuosa o conservador ve como orgu•
lho: a igualdade entre os homens. Aquilo que o conservador chama humildade e para o anarquista orgulho das de cima em cumplicidade com a falsa humildade das de baixo, que se inclinam
diante desse orgulho. Para o anarquista, o orgulho e a gl6ria da
terra estäo na aceita9äo da igualdade e na conseqüente constru9äo da fraternidade, ao passo que, para o conservador, ocorre
exatamente o contrario: o orgulho e a gl6ria estäo na aceitayäo
da desigualdade.

d) Deus e Lucifer: as imagina~öes teologicas

0 enfoque da religiäo se da de forma correspondente. A
partir de sua conceitua9äo de presente e futuro, morte e vida,
Flores descobre o senhor do inferno no presente e a divindade no
futuro. 0 senhor do inferno presente e um Moloc, que, sob a
amea9a da rebeliäo, teme por sua vida:
Caminhamos em dire<;:äoa vida ( ...)
( ...) desde o seu Olimpo, construido sobre as pedras de Chapultepec, um Jupiter de fancaria coloca a premio as cabe<;:asdos
que lutam; suas velhas mäos assinam senten<;:as de canibais;
seus brancos cabelos desonrados se eri<;:amcomo os pelos de
lobo atacado de raiva. Desonra da velhice, esse velho perverso
se aferra a vida com o desespero de naufrago. Ja tirou a vida
de milliares de homens e luta violentamente com a morte para
nao perder a sua ( ...)
Se morrermos, morreremos como s6is: espargindo luz. 31

Esse "caminhamos em dire9äo a vida" e a morte do "Jupiter" canibal. E aqueles que caminham em dire9äo a vida estäo
dispostos a sacrifica-la para que haja vida. Se morrerem, o faräo
"espargindo luz ".
Mas esse Jupiter canibal näo e apenas Jupiter - e o "deus
capital":
31 /dem, ibidem, p. 9.
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0 capital e o deus moderno, em cujos pes se ajoelham e mordem o p6 todos os povos da terra. Nenhum deus teve maior
numero de crentes, nem foi täo universalmente adorado e temido
como o capital. E nenhum deus como o capital teve em seus
altares maior numero de sacrificios.
0 deus capital näo tem corai;:äonem sabe ouvir. Tem garras e
esporöes. Proletarios, todos voces estäo entre as garras e os
esporöes do capital: o capital bebe seu sangue e trunca o porvir
de seus filhos.32
Esse deus capital, que Flores ve corno canibal e Moloc, nao
e senhor do ceu, rnas sirn do inferno. Ern concordäncia corn sua
visao da realidade corno realidade subjugada, nosso autor tarnbern a ve corno inferno. 0 inferno e essa realidade enquanto
e dorninada pelo capital que estabelece a escravidao:
A liberdade g_uevoces conquistaram näo pode ser efetiva e näo
podera beneficia-los enquanto voces näo conquistarem a base
primordial de todas as liberdades, a liberdade econömica, sem
a qual o homem e miseravel joguete dos ladröes do governo e
dos bancos, que mantem a humanidade submetida com algo
mais pesado do que as cadeias, com algo mais iniquo do que as
prisöes - algo que se chama miseria, o inferno transplantado
para a terra pela cobii;:ado rico!33
0 deus capital e o senhor do inferno. Por detras do deus
aparente, aparece a irnagern diab61ica. E o inferno, que governa,
e o produto presente da cobic;:a do rico.
Mais urna vez, charna a atenc;:ao o fato de a irnagern conservadora do inferno ser a inversao dessa visao anarquista. Corno
dizia Popper:
A hibris que nos move a tentar realizar o ceu na terra nos seduz
a transformar a terra em um inferno. 34
A hibris do conservador e a esperanc;:a do anarquista, ao
passo que a cobic;:a do rico, vista pelo anarquista, e o pilar da
32 [dem, ibidem, pp. 84-85.
33 [dem, ibidem, p. 87.
34 Karl Dopper, Das Elend des Historizismus, Tubinga, 1974, Prefacio
Edic;:äo Alemä, p. VIII.
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a

sociedade aberta do conservador, sua chave para dominar os
demönios. 0 deus de um eo demönio do outro. Com efeito, para
o conservador, quando o homem avarn,a para essa vida, apontada
pelo anarquista, o resultado e o infemo. Para o anarquista, em
contrapartida, o inferno se perpetua quando se estabiliza a sociedade que o conservador tenta estabilizar.
Ora, se o anarquista coloca o deus capital como senhor do
inferno, tem que tirar do inferno aquele que o conservador considera o senhor do inferno. Mas, como o conservador ja colocou
antes no ceu o deus capital - que, segundo o anarquista, e o
senhor do inferno -, quem e entao o senhor das ceus do anarquista, que tem de ser ao mesmo tempo o senhor do inferno
do conservador? Ora, exatamente aqueles homens quese rebelam
para caminhar em direc;:aoa vida. Flores afirma:
Os rostos que a miseria e a dor tornaram frios se transfiguram:
pelas faces queimadas ja nao correm lagrimas, os rostos se humanizam - mais ainda, se divinizam -, animados pelo fogo
sagrado da rebeliäo. (Grifo nosso).35

E se rebelam contra aqueles que crucificaram o rebelde:
Os timoratos e os "serios" de hoje, que adoram Cristo, foram
os mesmos que ontem o condenaram e crucificaram como rebelde.36

Desse modo, quem sobe aos ceus do anarquista e aquele
que, segundo o conservador, e o Senhor do inferno:
"Submissao!", e o grito dos vis. "Rebeldia!", e o grito dos homens. Lucifer, rebelde, e mais digno do que o esbirro Gabriel,
submisso.37

Para o anarquista, Lucifer volta a ser o anjo da luz - uma
luz da qual emana a vida -, o arauto de Deus. Para o conservador, ao contrario, o reclamo da vida significa o caos e, conseqüentemente, Lucifer e o senhor do inferno.
Nesse ponto, Flores recorre a uma antiga identificai;ao crista. Nos primeiros seculos, os cristaos referiam-se a Cristo pelo
35 Ricardo Flores Mag6n, Antologia, UNAM, Mexico, p. 9.
36 /dem, ibidem, p. 8.
37 /dem, ibidem, p. 8.
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nome de Lucifer, anjo de luz. Corno Cristo era considerado a luz,
Lucifer e anjo da luz eram consideradas denomina9öes adequadas para se referir a ele. Somente a partir da Idade Media e que
a ortodoxia come9ou a denominar o diab6lico como anjo de luz
ou Lucifer. Dai resulta a atual imagem ambiglla de Lucifer, pois,
conforme o contexto, a denomina9ao Lucifer significa Cristo Oll
o diabo. Assim, por exemplo, em textos como o da litllrgia da
Pascoa da ressurrei<;ao, a referencia a Lucifer significa referencia
a Cristo, enqllanto qlle, tratando-se da ordern politica e segllindo
a interpreta<;ao conservadora na qllal se inscreve Popper, a referencia a Lucifer significa referencia ao diabo. Flores, ao contrario, recorre ao sell significado original.
Essa referencia a Lucifer e freqüente entre os anarqllistas.
Assim, por exemplo, diz Bakunin:
0 Mal e a rebeliäo satanica contra a autoridade divina, rebeliäo
na qllal, pelo contrario, n6s vernos o gerrne fecundo de todas as
ernancipac;:6eshurnanas. Corno os Fraticelli da Boernia do seculo
XIV, os socialistas revolucionarios se reconhecern nos dias de
hoje por estas palavras: "Ern norne daquele contra quern se
corneteu grande injustic;:a".38
A injllsti<;a a qlle se refere Bakllnin e a de se ter transformado Lucifer de senhor do cell - como era no cristianismo dos
prim6rdios - em senhor do inferno do pensamento conservador,
injllsti<;"aatraves da qllal se legitima o poder do cristianismo.
Essa problematica ja aparecia em sao Paula:
Esses tais säo falsos ap6stolos, operarios enganadores, camuflados em ap6stolos de Cristo. E näo e de estranhar! Pois o pr6prio
Satanas se transfigura em anjo de luz. Por conseguinte, näo e
surpreendente que os seus ministros se transfigurem ern servidores da justic;:a.Mas o firn destes correspondera as suas obras
(2Cor 11,13-15).
Aqui, o anjo da lllz ou Lucifer e Cristo. Mas sob a imagem
de Lucifer tambem pode aparecer Satanas, o que coloca um
problema lllciferico de discernimento: a lllz pode ser um ou
outro, a aparencia de Lucifer pode significar Cristo Oll Satanas.
38 Bakunin, segundo Camus, Albert, EI Hombre Rebe/de, Losada, Buenos
Aires, 1975, p. 148.
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Foi bastante recentemente que o pensamento cio cristianismo no
poder e o pensamento conservador passaram a tender muito mais
a identificar luz e diabo e, portanto, Lucifer e Satanas. Corno
vimos, isso suscita ambigüidade precisamente pelo fato de se
tender a identificar luz com vida. Devido a essa identidade, e
compreensivel por que o pensamento conservador promove a
ide:ntidade entre Lucifer e Satanas. Com efeito, a medida que
esse pensamento considera a reivindica9äo da vida diante do
sistema institucional como caos, a luz e vista primordialmente
como atributo do diabo, que tem fogo eterno. No entanto, a medida que se reivindica essa vida, Lucifer, ou melhor, o anjo da
luz, tem que ser vinculado com Cristo, segundo o seu sentido
original.
A identifica9äo de Lucifer com Cristo apresenta-se ainda
mais clara em säo Pedro:
Ternos, tambeM, por mais firme a palavra dos profetas, a qual
fazeis bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar
escuro, ate que raie o dia e surja a estrela da manha em nossos corac;:6es(2Pd 1,19).
Essa e a tradu9äo usual, mas trata-se de tradu9äo falsa. 0
texto näo fala de "estrela da manhä ", mas sim de f6sforos, ou
seja, de Lucifer. Traduzida corretamente, a frase deve ser lida
assim: "Entäo, Lucifer brilhara em seus cora9öes ". Ao contrario,
a Vulgata traduz algumas vezes "estrela da manhä" por Lucifer,
como, por exemplo, em 1s 14,12. Certamente, em o Nova Testamento, com muita freqüencia "estrela da manhä" refere-se efetivamente a Cristo, de modo especial no Apocalipse que, em seu
final, diz assim:
Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante Estrela da
manhä (Ap 22,16).
Mas isso näo justifica que se traduza Lucifer, como referencia a Cristo, por "estrela da manhä ". Devido ao uso conservador do nome Lucifer, trata-se de politiza9äo ilicita do texto.
De fato, seja qual for a inten9äo, e falsifica9äo.
Todas essas referencias a Cristo como Lucifer, anjo de luz
e estrela da manhä identificam-no com a luz que brilha. Ora,
nessa tradu9äo, luz e igual a vida plena:
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Nele estava a vida
e a vida era a luz dos homens (Jo 1,4).
Essa referencia, porem, trata da vida da parusia: fala-se do
Cristo ressuscitado que retorna nessa parusia e cuja volta e
antecipada na terra. Antecipado aqui, manifesta-se na parusia.
No entanto, a parusia e a concretiza<;äo da nova terra.
Por que, entäo, aparece tal tradi<;äo cristä, identificando
Lucifer com o diabo? Isso parece se explicar pela mudan<;a na
compreensäo da corporeidade paulina, que se opera pela influencia do neoplatonismo e da gnose, fazendo com que, do corpo
como templo de Deus, se passe a considera<;äo do corporal como
presen<;a do mal no mundo. Considerando-se o corpo como o mal,
a esperan<;a ja näo pode ser a de nova terra, como tambem näo
pode mais haver parusia. 0 corpo ja näo e templo de Deus, mas
sim da alma, como o era na tradic;äo grega desde Platäo. Desse
ponto de vista, nova terra seria nova prisäo, ao mesmo tempo em
que o ceu se transforma em imagem de lugar para almas libertadas de seu corpo.
Ora, essa transforma<;äo do conceito de corpo implica igualmente a condena<;äo do messianismo ligado a nova terra. A reivindica<;äo messiänica da vida corporal pode ser denunciada
agora como diab6lica, o que, por seu turno, implica transforma<;äodaquilo que se entende por diab6lico, que toma agora a imagem da vida corporal e de suas exigencias. Esse processo supöe
transforma<;äo muito profunda do cristianismo, tornando-o adequado para servir a furn;äo de legitima<;äo do poder. Assim, por
exemplo, santo Agostinho considera a exigencia de liberdade pelo
escravo como resultado da concupiscencia.
Ora, e isso o que explica o abandono daquela imagem de
Cristo mais identificada com o Cristo da nova terra e da parusia,
bem como sua substitui<;äo pela outra imagem, que mais facilmente se adapta a essa espiritualizac;äo da alma e a essa diabolizac;ao do corpo. Por outro lado, s6 esse processo de substituic;äo
faz com que se possa compreender porque o anarquista, em sua
reivindica<;äo de vida, recorre a identidade do anjo da luz com
Cristo, mesmo fazendo-o em termos aleg6ricos.
No entanto, nessa linha de pensamento, tambem aperece
certa visiio de Deus. Para demonstra-lo, partiremos de uma
expressäo de Anatolij Lunacharski, que, embora näo seja anarquista, e sim comunista e ministro da Cultura da Uniäo Sovietica
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na decada de vinte, apresenta muitas conexöes com a tradic;:ao.
anarquista:
Se existe um Deus, esse Deus e a vida e a especie humana e a
sua suprema representante.39
Mais uma vez, podemos ver como, a partir de um pensamento social, aparece uma imagem de Deus derivada como projec;:ao
do quadro te6rico-categorial que esse pensamento utiliza. Ja
vimos como Hayek deriva uma imagem de Deus de seu quadro
neoliberal, mas podemos recorda-lo:
Nunca soube o significado da palavra Deus (...)
E, se voce quiser me definir Deus como a verdade, nesse caso
estou disposto a usar a palavra Deus.40
Os dois ..;aoateus. No entanto, a partir de seus quadros diferentes de categorias, derivam imagens diferentes de Deus, completamente consonantes com seu respectivo quadro de categorias.
Hayek, o burgues da concorrencia perfeita, s6 pode admitir Deus
como projec;:ao dessa concorrencia perfeita, como um Deus que
sabe ate os prec;:os dessa concorrencia perfeita e que, portanto,
e a verdade. Lunacharski, o socialista com seu projeto de vida
plena, s6 pode imaginar Deus como a vida. Nos dois casos, Deus
aparece como referencia transcendente de conceito limite, transcendental, do quadro de categorias com o qual interpretam
respectivamente a sociedade. Mas, nos dois casos, Deus e produto de simples projec;:ao ou, para usar os termos de Feuerbach,
"o homem criou Deus segundo a sua imagem".
Desse modo, como a imagem que o homem tem de si mesmo
enquadra-se no seu quadro de categorias de interpretac;:ao da
sociedade humana, a imagem de Deus que dai deriva constitui
projec;:ao desse mesmo quadro de categorias, completando o conceito limite positivo pelo apelo transcendente. Nao e preciso crer
em Deus para poder dizer que Deus e o "verdadeiro", pois a
referencia a Deus se transforma em enunciado cientffico, mesmo que seja indiretamente. Pode-se dizer: näo creio em Deus,
mas, se ele existe, entäo e assim ou assado. Entretanto, a partir
39 Anatolij Lunacharski, Religione e Socialismo, Ed Guaraldi, Florenc,a,
1973, p. 87.
40 F. A. Hayek, entrevista a El Mercurio, 12/4/81, Santiago do Chile.
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desse ponto de vista, tambem nao ha necessidade de crer em
Deus: aquilo que a sociedade ou o te6rico em causa exige e interpretar a sociedade em seus conceitos limites respectivos; o fato
de completa-los ou nao em termos religiosos e absolutamente
secundario.
Precisamente por isso näo se podem expressar as dif eren9as entre os diversos quadros de categorias, usando polaridades
como atefsmo e tefsmo. Tal rela9äo se produz no interior de
cada um desses quadros de categorias e suas conseqüentes correntes ideol6gicas. Com efeito, ha tefsmo e atefsmo conservadores,
burgueses, anarquistas, socialistas. Por isso e que e impossfvel
distinguir as correntes ideol6gicas segundo as categorias atefsmo
e tefsmo. Cada uma dessas correntes desenvolve sua posi9äo a
partir de quadro te6rico-categorial: se Deus existe, e um Deus
assim ou assado. Por essa razäo, qualquer te6rico - seja ele
conservador, burgues, anarquista, socialista ou marxista -,
pelo menos alegoricamente, estabelece sua imagem respectiva de
Deus e do diabo.

e) A aeraodireta
A problematica do pensamento anarquista torna-se patente
quando se analisa a conceitua9äo da transi9äo dessa realidade
subjugada do presente para o futuro de liberdade. Corno esse
futuro e futuro de rela96es sociais sem nenhuma institucionaliza9äo e sem autoridade, o anarquista näo pode pensar a transi9äo para o futuro em termos mediatizados. Assim, entre o presente e o futuro existe um abismo, sem nenhuma ponte institucional. A polariza9äo absoluta entre dominadores e dominados
se reproduz nessa polariza9äo absoluta entre presente e futuro.
0 resultado disso tudo e que näo ha nenhum conceito de constrU1;aode futuro. 0 pensamento anarquista näo apresenta nenhum
conceito de praxis. 0 que ele pressupöe, muito mais, e que existe grande for9a espontanea facilmente mobilizavel nas pessoas,
for9a que hoje esta presa pelas institui96es da propriedade e do
Estado, do capital e da autoridade. 0 ato de destrui9äo dessas
cadeias do capital e do Estado libertara essa espontaneidade,
fazendo florescer a nova sociedade de liberdade. Libertas das
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cadeias, as pessoas se erguerao e desenvolverao a espontaneidade
que as fara encontrar, atraves de rela96es diretas entre elas, urna
ordern para as suas espontaneidades.
A conseqüencia dessa coloca9ao e que nao se deve fazer
concessöes na luta revolucionaria, enquanto as cadeias tern que
ser quebradas. Surge entao o lerna da a9ao direta, que destr6i
para que o novo possa nascer.
Companheiros, despertem! Despertem, irmäos deserdados! Vamos para a revoluc;äo,enfrentemos o despotismo! Mas tenhamos
presente a ideia de que e preciso tomar a terra no atual movimento e que o triunfo desse movimento deve ser a emancipa<;,äo
econömica do proletariado, nao por decreto de nenhum governante, mas pela for9a do ato; nao pela aprova9ao de nenhum
congresso, mas pela a9ao direta do proletariado. (Grifo nosso).41
Tudo isso precisa ser feito pela for9a, a sangue e fogo, nao
corn base em decretos de governantes ou na aprova9ao de congressos. 0 que esta ern consonancia corn a ideia de que nao deve
subsistir nenhurna ponte institucional para que as cadeias possarn
ser efetivarnente destruidas, podendo-se assirn despertar a espontaneidade livre dentro da nova ordern, ordern que nao se institucionaliza, rnas que nasce espontanearnente corn essa liberdade.
For<;,osamenteprecisa correr sangue, para que as conquistas obtidas beneficiem a todos e näo a determinada casta social.42
Assirn, a a9ao direta e ato de destrui9äo, rnas destrui9ao
que abre carninho para o novo. Bakunin chega a descreve-la
corno paixäo criadora:
A paixäo da destrui<;,äoe paixäo criadora.43
No entanto, a esperan9a de nascirnento de nova ordern
jarnais se realiza. Ha revolu96es anarquistas - corno no Mexico,
e parcialrnente na Espanha ( 1936) -, rnas näo ha sociedades anarquistas. Urna revolu9äo anarquista pode ate ganhar, corno ato
41 Ricardo Flores Mag6n, Antologia, UNAM, Mexico, p. 32.
42 !dem, ibidem, p. 7.
43 Bakunin, segundo Carnus, Albert, EI Hombre Rebe/de, Losada, Buenos
Aires, 1975.
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vitorioso, mas näo pode construir uma sociedade, precisamente
porque sua crern;:a na espontaneidade impede-lhe de entrar em
processo de constrU<;äoda sociedade. Embora toda cria<;äo implique em alguma destrui<;äo, o inverso näo e verdadeiro, isto e, uma
destrui<;äo, por si mesma, näo leva a uma constru<;äo. E, quanto
mais se destr6i, mas dificil fica a constru<;äo.
Essa visäo da a<;äo direta leva o anarquista a certa proximidade aos movimentos messiänicos milenaristas do firn da Idade
Media europeia, proximidade que os pr6prios anarquistas percebem. Os milenaristas formaram movimentos de revolta com sentido antiinstitucional semelhante, voltando-se concretamente contra a propriedade privada. Mas, da mesma forma que os anarquistas, tambem näo conseguiram desenvolver nenhum sentido de
praxis. Mesmo triunfando, ao chegarem ao poder näo constroem
nova sociedade, mas ficam esperando que a vinda de Cristo leve
seus anseios a final feliz. Esperam que o Verbo venha sobre um
cavalo branco para assumir o reino de Siäo que eles, por sua
revolta, prepararam. Embora os anarquistas näo esperem nenhuma vinda de Cristo, sua esperan<;a no surgimento espontäneo da
liberdade como resultado da destrui<;äo da institucionalidade
parece mais secularizac;:äo da atitude messiänica, näo chegando,
porem, a se constituir em tomada de responsabilidade pela
constru<;äo da sociedade posterior a rebeliäo. Por conseguinte, o
anarquismo desenvolve uma imagem grandiosa de liberdade, mas
näo possui modo eficaz de responder ao movimento conservador
que a ele se opöe.

f) A polaridade maniqueista:
seqüencia antiut6pica e rea~äo anarquista

Diante do movimento popular de reclamo da justi<;a, o movimento conservador afirma as estruturas centrais da sociedade,
o que Berger chamava de nomos e Hayek de normas gerais de
conduta. Essas estruturas näo possuem - nem pretendem possuir
- capacidade para assumir tais reclamos. Dai o fato de o conservador, em seu confronto com os movimentos populares, reclamar
a a~äo repressiva contra eles. Quando o confronto se agu<;a, essa
a<;äo conservadora näo tem m~tra perspectiva senäo a aplica<;äo
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da for9a, desembocando finalmente no terror. 0 conservador
efetivamente muda a sociedade com tais processos de confronto,
mas a transforma sempre derivando para maior repressäo. Nesse
caso, sua perspectiva de acelera9äo e a perspectiva fascista ou o
Estado policial sob qualquer forma. Quanto mais fixamente interpretar o principio central de sua sociedade, mais maniqueista
sera sua posi9äo e mais forte essa 16gica que leva a aplica9äo de
medidas violentas e de for9a.
A seqüencia antiut6pica sob a qual o conservador interpreta
os movimentos populares de protesto social nada mais e do que
cria9äo fatasmag6rica - proje9äo -, a sombra da qual ele prepara sua pr6pria acelera9äo da luta de classes que realiza da sua
posi9äo superior, bem como os passos seguintes, que levam ao
terror conservador e a transforma9äo de sua sociedade, cada vez
mais interpretada de forma fechada como fortaleza. Diz Popper:
As institui96es säo como fortalezas. Elas precisam ser bem construidas e, alem disso, guarnecidas adequadamente de gente.44

Na visäo do conservador, a institui9äo-fortaleza passa legitimamente a graus sempre maiores de agressividade para manter
um nomos de sociedade que se encontra questionado por movimentos populares e seus reclamos de justi9a. Naturalmente, o
conservador - e, no sentido aqui usado, o neoliberal nada mais
e do que uma especificidade do conservadorismo - chega a celebra9äo do poder estatal absoluto. Hayek, por exemplo, diz:
Ouando um governo esta s°';:obrando e näo ha normas conhecidas, e necessario criar normas para dizer o que se pode fazer
e o que näo se pode fazer. Nessas circunstäncias, e praticamente
inevitavel que alguem tenha poderes absolutos. Poderes absolutos que devem ser usados justamente para evitar e limitar qualquer poder absoluto no futuro. (Grifo nosso).45

A seqüencia conservadora inversamente correspondente a
seqüencia antiut6pica que Hayek projeta nos movimentos populares reside agora na sua pr6pria polariza9äo do poder. E apresenta tres etapas, que säo:
44 Karl Popper, La Miseria del Historicismo, Alian~a Editorial, Madri,
1973, especialmente pp. 78-79, 103-104, etc.
45 F. A. Hayek, entrevista a EI Mercurio, 12/4/81, Santiago do Chile.
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1. Um sistema social fixo, invariavel no tempo (nomos de
Berger e normas gerais de conduta de Hayek, por exemplo).
2. Questionamento popular do sistema.
3. Acelera9ao da agressividade antipopular ate chegar a
reivindica9ao do poder absoluto.
0 fato de o liberal reclamar desse poder absoluto como
meio para que nunca mais possa haver poder absoluto constitui
apenas o modo de legitimar esse poder em termos irrestritos.
Com efeito, a ideia de que nunca mais havera poder abrnluto da
precisamente a esse poder absoluto, que e meio para tal firn, legitimidade irrestrita. 0 poder do conservador se sacraliza absolutamente - embora em termos secularizados. Agora torna-se valor
absoluto, porque a sociedade que ele defende e absoluto hist6rico. A ideia de nao mais haver poder absoluto no futuro e valor
inquestionavel, pois, assumindo o poder absoluto reclamado pelo
conservador ou pelo neoliberal, confere-se ao poder esse valor
inquestionado de que ja nao havera poder absoluto. Por outro
lado, absolutizando o valor inquestionado de que nao mais havera poder absoluto no futuro, entao o poder absoluto se estabelece.
Ern termos humanistas, evitar-se-ia o poder absoluto evitando-o
hoie o mais possivel. Mas, ao contrario, nos termos dessa dialetica maldita, evita-se o poder absoluto legitimando-o hoie em
nome de seu desaparecimento futuro.
Essa dialetica maldita e a seculariza9ao de algo que o Sacro
lmperio da Idade Media estabeleceu em termos cristaos. No caso,
o valor absoluto era a salva<_;aodas almas para toda a eternidade,
em paz e descansando com Deus. Aooiado pela lgreja, o Estado
se erigiu no vigilante dessa paz absoluta. Para que a maior quantidade possivel de almas entrasse nessa paz absoluta, o Estado
tinha que travar a guerra mais absoluta contra aqueles que amea9avam essa paz futura de todos. Os resultados foram a lnquisic;:ao
e as Cruzadas. Agora, o pensamento conservador - e tambem
o liberal - recupera esse esquema formal, racionalizando-o em
termos secularizados. Assim como Hayek legitima o poder absoluto para que nunca mais haja poder absoluto no futuro, outros ja
legitimaram a guerra em nome de um tempo futuro, produto
dessa guerra, no qual nunca mais haveria guerra. Mais uma vez,
trata-se de uma forma de legitima9ao irrestrita da guerra. Ideologicamente falando, as duas guerras mundiais deste seculo foram
"as ultimas guerras" para que nunca mais houvesse guerra.
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Atraves dessa dialetica maldita, os conceitos transcendentais
säo transformados em valores absolutos, em nome das quais tudo
e legitimo. Isso inclui a dialetica do "quanto pior, melhor". Fazenda essa analise da dialetica maldita, podemos complementar a
seqüencia liberal-conservadora, agora incluindo nela a pr6pria
seqüencia antiut6pica:
1. A f ixac;:äo de um sistema social determinado - nesse
caso, o do capitalismo liberal -, que e invariavel no tempo e se
concentra nas normas gerais de conduta do mercado, como säo
formuladas por Hayek. Elas säo o caminho de aproximac;:äo para
a imagem de perfeic;:äo, elaborada em termos funcionais pelo
modelo do equilibrio (concorrencia perfeita). Elas säo o unico
modo de aproximac;:äo disponf vel.
2. 0 questionamento desse sistema social determinado pelo
protesto social popular, que e visto na linha da seqüencia antiut6pica: a) a utopia e a anulac;:äo do mercado; b) a anulac;:äo do
mercado e impossfvel; c) tenta-se o impossfvel, daf resultando o
caminho para o caos (ou para a servidäo). Assim, a aproximac;:äo
da concorrencia perfeita se contrapöe a aproximac;:äo ao caos, ou
seja, a morte.
3. Deriva-se a valorizac;:äo absoluta da afirmac;:äo do sistema
determinado pdas normas gerais de conduta do mercado como
aproximac;:äo ao equilibrio de perfeic;:äo. Estäo em confronto a
vida e a morte: as normas gerais säo a vida; o protesto social e a
morte. Para defender a vida da morte tudo e licito, näo ha limitac;:öespara a ac;:äo.Reivindica-se o poder absoluto legftimo, sob
a condic;:äo de ser o poder que afirme para sempre as normas
gerais de conduta. A medida que as afirma, e o poder absoluto
que assegura que näo mais havera poder absoluto no futuro e, se
a guerra for necessaria, sera a guerra absoluta, o que assegurara
que näo mais havera guerra no futuro. Desse modo, o modelo
de concorrencia transforma-se no valor absoluto de toda a vida
social. Assim, aparece o totalitarismo do "mercado total", com
sua pr6pria perspectiva de "guerra total" enquanto guerra anti-subversiva, seja nacional seja nova guerra mundial. Trata-se
da passagem ao fascismo atual ou, muito mais da forma democratico-liberal de assumir o fascismo.
Juntamente com o conceito limite, essa seqüencia conservadora cria um valor supremo que e a sua expressäo de valor. Corno
o conceito limite e conceito transcendental, tambem podemos
dizer que esse valor supremo e o valor transcendental da socie119
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<lade especifica legitimada, o que deriva do conceito transcendental positivo dessa sociedade. Por outro lado, a partir da
seqüencia antiut6pica, aparece o conceito limite negativo e um
mal transcendental que, como mal supremo, se deriva do conceito
transcendental negativo. Ordern e desordem se contrapöem,
englobando a realidade precaria, que e o ponto de partida empfrico da construc;äo te6rico-categorial. E a isso pode-se acrescentar
agora, facilmente, um nivel religioso de argumentac;äo, no qual
"Deus" e "diabo" säo derivados do conceito limite transcendental para se formular expressöes transcendentes de tipo mftico-religioso. Assim, ordern e desordem transformam-se em ceu e inferno
os seus correspondentes.
A seqüencia neoliberal tem seus conceitos limites respectivos no equilfbrio da concorrencia perfeita, pelo lado da ordern,
e no caminho para o caos pela orientac;äo da justic;a social, pelo
lado da desordem. Essa seqüencia neoliberal e nitidamente conservadora, embora seja de conservadorismo especffico. Hoje, costuma-se falar de neoconservadorismo. No entanto, analogamente,
essa seqüencia ja existe desde o liberalismo dos prim6rdios. S6
que sua segunda etapa e diferente, pelo fato de que o liberalismo
näo enfrenta os movimentos de protesto pela justic;a social, mas
sim a sociedade feudal dentro da qual a nova sociedade burguesa
surgia e se impunha a todo o mundo circundante, que essa sociedade burguesa passou a colonizar.
0 primeiro te6rico que a desenvolveu em sua forma original
foi Locke, que tambem derivou dessa seqüencia o poder absoluto.
Trata-se do poder do Estado burgues, contra o qual qualquer
resistencia e ilegitima em principio. Se o Estado burgues ganha
a guerra contra os outros, essa guerra sempre e justa. Ern contrapartida, os outros sempre perdem uma guerra injusta. Assim,
Locke declara que o Estado burgues - e os burgueses - transformam legitimamente o perdedor em escravo perpetuo. Trata-se
de um poder absoluto para que näo haja mais poderes absolutos,
porque essa escravidäo · s6 desaparece no dia do triunfo total
da burguesia.
A seqüencia liberal, de forma um tanto mudada, volta a aparecer na Revoluc;äo Francesa. 0 primeiro passo continua sendo
a afirmac;äo da sociedade burguesa. 0 segundo e afirmado agora
por Saint Just nos termos da sociedade aberta e de seus inimigos,
quando exclama: "Nenhuma liberdade para os inimigos da liberdade". 0 terceiro passo e a sociedade burguesa como poder
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absoluto, com a guilhotina nas maos. Quando Babeouf cai sob a
guilhotina, e a primeira vez que a sociedade aberta se defende
contra seus iguais, nao mais apenas contra os aristocratas e habitantes das colönias.
Essa orienta<;ao contra os "iguais" transforma-se durante o
seculo XIX, cada vez mais, no nucleo da seqüencia liberal, ate
o ponto de se chegar a seqüencia conservadora hoje vigente que,
por ser conservadora-neoliberal, merece muito mais o nome de
seqüencia neoconservadora. Continua sendo jacobina, mas de
jacobinismo unilateralmente orientado contra os defensores da
justi<;a social, contra os guais se volta agora o lema popperiano
copiado de Saint Just: "Nenhuma liberdade para os inimigos da
liberdade!" Esses inimigos da liberdade, em termos da seqüencia
antiut6pica, sao agora descritos como inimigos da sociedade
aberta, uma sociedade aberta que, mais uma vez, e a sociedade
burguesa. 0 poder absoluto e agora aquele que ja vimos colocado
nos termos de Hayek.
Pois o anarquismo nasce justamente em confronto com tal
dstema liberal-conservador. Este e um sistema de polariza<;ao
absoluta --- e, portanto, maniqueista -, que s6 conhece seu principio central de organiza<;ao da sociedade, a liberdade de contratos e a propriedade privada, ou entao a ilegitimidade mais absoluta do caos, por parte de seus opositores. f nessa sociedade
que nasce o anarquismo, desenvolvendo sua nova e fascinante
imagem de liberdade. No entanto, rejeitando a mediatiza9ao
institucional da transi<;ao para outra sociedade e com sua
insistencia na a<;ao direta, o anarquismo somente consegue inverter a polarizac;:ao e o maniqueismo da sociedade burguesa contra
a qual surge. Desse modo, a violencia anarquista aparece, contrapondo-se a violencia do sistema existente, contra o qual o anarquismo se rebela.
Entao, as duas posi96es sao insustentaveis. Fechando-se no
grau em que se fecha e transformando-se em uma fortaleza, que
substitui sua incapacidade de satisfazer as necessidades basicas
de sua popula<;äo pela repressäo policial, o sistema capitalista
perde sua legitimidade, embora tenha for<;a militar e policial.
Par outro lado, a medida que se espera da ac;:aodireta a transi9ao para nova liberdade, refor<;a-se essa rea9ao policial e represEiva do sistema. Nao ha duvida de que qualquer rebeliao anarquista, mesmo vencedora, ja traz em si os germes da derrota, mas
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o mesmo vale para o sistema capitalista transformado em fortaleza. Esse sistema leva em si mesmo o germe de profunda violencia, sempre exposta, por firn, a tenta<;äo de violencia fascista do
tipo "Viva a morte!" Trata-se da a<;äo direta das classes dominantes para recuperar das cinzas - e talvez da guerra atömica
- a sociedade passada.
A contraproposta do anarquismo e a reivindica<;äo da liberdade. Essa liberdade anarquista e um libertar-se da propriedade
e do Estado, nao precisamente uma propriedade livre ou um
Estado livre. E liberdade no sentido de espontaneidade, enquanto a propriedade e o Estado säo considerados como expressöes
dessa espontaneidade.

g) A anarquia como conceito transcendental

Ern ultima instäncia, a liberdade anarquista näo e apenas
contraria a propriedade privada: ela tambem e contraria a propriedade socialista. Com efeito, ela nao nega apenas o Estado
burgues: ela tambem nega o Estado socialista. Quando fala de
propriedade comum, näo fala de propriedade socialista no sentido das sociedades socialistas constitufdas. A propriedade comum
anarquista implica a flexibilidade total das rela<;öes com os objetos. Com efeito, e propriedade de todos com acesso para todos.
Aquilo que o anarquista nega na propriedade privada näo e apenas o seu carater privado, mas sim, em geral, o seu carater privativo. E, embora näo seja propriedade privada, a propriedade capitalista continua sendo propriedade privativa. Naturalmente,· o
acesrn a essa propriedade e ao seu desfrute e regulado de forma
mercantil, de modo que aquele que acede a tal propriedade sem
a permissäo correspondente e chamado de ladräo. 0 anarquista
rebela-se contra essa repressäo da espontaneidade do acesso aos
bens.
A liberdade anarquista e imagina<;äo, mas nem por isso e
arbitraria. E imagina<;äo de perfei<;äo, näo a partir de alguma
institucionalidade, mas sim a partir da vida concreta do homem,
que, atraves de seu trabalho satisfaz suas necessidades. 0 modo
de efetuar esse trabalho, de sentir as necessidades e de conseguir satisfaze-las e refletido pelo anarquista em termos de pro122
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gresso infinito. Ele pensa esse processo de intercämbio com a
natureza em termos de dificuldades cada vez menores ate, pelo
progresso infinito de abstra9ao, chegar a espontaneidade perfeita. Sua imagina9ao definitiva de liberdade e que tudo seja liberdade e que as pr6prias necessidades sejam satisfeitas em formas
de livre espontaneidade. Naturalmente, diante de progresso infinito desse tipo, toda institucionalidade - trata-se de rela96es
mercantis, de leis, de Estado, de planejamento ou de propriedade
privativa de qualquer tipo - aparece como limita9ao e repressao
dessa livre espontaneidade. Assim, a partir do intercämbio do
homem com a natureza e pelo processo de progresso infinito,
toda institucionalidade desaparece e a liberdade espontänea surge
como a vida plena, sem tais repressöes.
No entanto, na imaginac;ao anarquista, essa liberdade plena
nao e, como diria Hobbes, uma guerra de todos contra todos.
Libertar-se desse modo significa criar uma ordern que nao necessita de nenhuma institucionalidade: e a ordern espontänea do
pensamento anarquista. A realidade e imaginada de tal modo
que cada um, seguindo sua livre espontaneidade, realiza esponümeamente uma ordern complementar com as a96es de todos os
outros. Trata-se da realiza9ao daquilo que Kant chamava ironicamente de "bela harmonia": "Que harmonia mais bela: o que
ele quer, tambem o quer ela!" As coisas ja nao se chocam duramente no espa90. A liberdade anarquista e a liberdade de cada
um escolher o caminho que quiser. Fazenda isso espontaneamente, sem estar guiados por leis do mercado, nem leis ou planos do
Estado, todos podem realizar tudo espontaneamente ou em comum. Come-se o que se gosta, faz-se o trabalho que satisfaz e
trabalha-se o tempo que cada um quiser. Dorme-se quando se
esta cansado e se diz diariamente, com liberdade, a opiniao que
se tem das coisas. Ninguem proibe nada a ninguem, mas tambem
ncda falta para ninguem. Vive-se onde se gosta mais de viver. E
ai tambem se encontra o trabalho de que se gosta, podendo-se
satisfazer as necessidades conforme a opiniao de cada um. Pasreia-se quando se quer, pois todos os bosques estao a disposic;ao.
Trabalhando-se segundo o gosto de cada um, a ordern espontänea permite que, de forma correspondente, se tenha os bens
segundo o gosto e na quantidade suficiente para cada um. Esse
e o sonho anarquista, que, efetivamente, e o sonho maximo da
liberdade humana. Nao ha imagina9ao arbitraria, nem nenhum
pais das maravilhas tirado do bolso do palet6. :E:a realidade con123
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creta do homem concreto, levada a sua plenitude atraves do progresso infinito absolutamente rigoroso.
E a sociedade do viver, contraposta a sociedade do ter. Na
sociedade do ter, as coisas näo estäo a disposic;:äo de cada um.
Ha aqueles que as possuem, os quais säo autoridades, que däo ou
näo suas permissöes. Mas, como os homens possuem necessidades, forc;:osamente tem que aceder as coisas. Entretanto, aquele
que a:::;possui pode condicionar esse acesso. Agora, näo e o gosto
o que leva a viver a vida, mas sim a necessidade, que impöe a
violac;:äo constante daquela espontaneidade original. Devido as
necessidades, tem-se que trabalhar onde se pode, para poder
atende-las. Mas esse "onde se pode" s6 por casualidade coincide
com o "onde se gosta ". Näo se pode comer daquilo de que se
gosta; e preciso se submeter o gosto ao que se pode alcanc;:ar.
E, se alguem quiser dar sua opiniäo no dia-a-dia, tem que dar
a opiniäo que possa ser aceita e näo aquela que lhe agrade. Tarnbern näo se pode viver onde se gosta, sendo preciso ajustar-se ao
lugar onde nos deixam viver. Talvez näo se deixe alguem sair de
algum lugar, talvez näo se deixe alguem entrar em outro. Mas,
ern todo caso, isso näo e guiado pelo gosto espontäneo.
Perdida a espontaneidade, as pessoas se ajustam aquilo que
e possivel. E quem näo pode o que quer, pode querer o que puder.
Acima da espontaneidade violada, aparecem as preferencias do
consumidor. Assim, a "sociedade do ter" impede a livre espontaneidade da imaginada "sociedade de viver" anarquista. A institucionalidade viola e inverte toda a vida espontänea.
0 pensamento anarquista desenvolve essa imagem de liberdade. Par sua grandeza, ele marcou todos os pensamentos poste-riores. E talvez näo se possa pensar uma liberdade mais plena
do homem alem da liberdade anarquista. Os conceitos limites da
institucionalidade perfeita säo opacos ao lado da liberdade anarquista. No entanto, a liberdade anarquista näo e um conceito
empirico que esteja ao alcance da praxis humana. E uma liberdade transcendental, näo empirica, embora os pensadores anarquistas a imaginem como meta da ac;:äo, como meta empirica.
E por isso que eles näo a apresentam com toda a radicalidade
com que a expusemos. Com efeito, embora se destaque basicamente essa imagem - trabalho comum de coordenac;:äo espontänea, abolic;:äodas relac;:öesmercantis, de todas as leis, inclusive
a lei do valor do Estado, etc. -, sua exposic;:äotem que prever
excec;:öesdevidas ao fato de se pensar anarquia como meta empi-
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rica. Assim, por exemplo, quando Flores desenvolve sua ideia do
trabalho como trabalho comum, intercala a seguinte exce9äo:
Cada qual, naturalmente, se assim o desejar, pode reservar um
peda90 de terra para utiliza-lo na prodw;:ao segundo seus gostos e inclina96es, construir nele sua casa, ter um jardim. 0 resto,
porem, deve ser unido a toda a outra terra, se se quiser trabalhar menos e produzir mais.46
Nesse caso, os gostos e inclina9öes aparecem como opostos
ao trabalho comum e sem coordena9äo com os outros. Outra
excec;äo se apresenta quando o mesmo autor afirma que os crimPs
contra as pessoas desapareceräo quando se assegurar a liberdade
econömica:
Nao, nao devemos temer uma vida sem governo. Ao contrario,
devemos sonhar com ela com toda a forc;a de nosso corac;ao.
Naturalmente, havera alguns individuos dotados de instintos
anti-sociais. Entretanto, a ciencia· se encarre)'.!arade cuiclar deles
como doentes que sao, pois essas pobres pessoas sao vitimas de
atavismos, de doenc;asherdadas, de inc1ina96esnascidas ao calor
da injustic;a e da brutalidade do meio.47
Trata-se de concessöes ao pretenso carater emoirico da meta
da anarquia. Näo obstante, em suas afirmac;öes basicas que ja
mencionamos, a imagina9äo anarquista de fato näo e empirica,
mas sim transcendental.
Teoricamente, esse pensamento anarquista nunca aparece
em termos mais elaborados. E pensamento extremamente popular, que se propaga mais por discursos e mobiliza9öes populares
do que pela elabora9ao de grandes teorias. Os livros anarquistas
tambem säo escritos com a intenc;äo de despertar a efervescencia
e contagiar o entusiasmo. Säo livros "quentes ", que tratam de
arrastar a humanidade inteira ao seu novo destino.
Ao contrario, os conceitos limites de institucionalidade perfeita da atualidade sao secos, extremamente formalizados e contem sempre alguma reflexäo sobre os pressupostos basicos sobre
46 Ricardo Flores Mag6n, Antologia, UNAM, Mexico, p. 33.
47 !dem, ibidem, p. 54.
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os quais tal conceito limite seria realizado. 0 conceito limite
mais discutido no que se refere a seus pressupostos de consistencia e factibilidade tem sido, sem duvida, o modelo de concorrencia perfeita, mas o modelo de planejamento perfeito encontra-se
em desenvolvimento te6rico analogo. Atraves desses pressupostos, de um ou de outro modo, sempre aparecem os pressupostos
do conhecimento perfeito e da velocidade infinita de reac;;ao dos
fatores.
Ern contrapartida, nao existe modelo te6rico da anarquia e, provavelmente, nunca existira. Os modelos sao elaborados
para adotar posturas em relac;;aoa conduc;;ao da economia. E, no
caso do modelo do planejamento, para elaborar tecnicas de planejamento econömico. Um pensamento antiinstitucional nao pode
ter tais tecnicas e, portanto, nao pode elaborar conceitos correspondentes. Mas nao pode haver duvida de que, se se perguntasse
pelos pressupostos de realizac;;ao da anarquia, a resposta consistiria precisamente na referencia a esses pressupostos basicos de
qualquer modelo de institucionalidade perfeita: conhecimento
perfeito e velocidade infinita de rea9ao dos fatores. E talvez nem
esses fossem suficientes.
No entanto, ha diferen9a de fundo. Os conceitos limites de
institucionalidade perfeita sempre levam a contradic;;ao ja indicada de que, ao pensar a institucionalidade em sua perfei9ao, pensa-se essa institucionalidade em termos de ausencia. Concorrencia perfeita e a ausencia da func;;ao real da concorrencia; legitimac;;ao perfeita e a ausencia da func;;ao social de legitimac;;ao;
acabamento perfeito das leis implica a ausencia de sistema legal
real. No caso da anarquia, nao ha nada de parecido. Pensar no
intercämbio do homem com a natureza em termos de perfei9ao
e liberdade total nao significa abstrair de sua realidade, nem
explicita nem implicitamente. Uma realidade imperfeita e agora
perfeita, mas nao aparece aquela contradic;;ao implicita que encontramos em todos os casos da conceituac;;ao da institucionalidade
em termos perfeitos. De todo modo, apesar de a anarquia ser
conceito transcendental, a imaginac;;ao anarquista influiu profundamente no desenvolvimento posterior do pensamento social. Ela
exerceu essa influencia atraves da critica e da transforma9ao, das
quais se fez objeto o pensamento anarquista. Ern todos os casos,
e~sa critica e a conseqüente transforma9ao partiram do problema
da a9ao direta e da falta de mediatiza9öes institucionais na con126
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cep9äo da transi9äo da realidade subjugada presente para a
liberdade no futuro. E foi Marx que efetuou essa critica pela
primeira vez, iniciando assim a possibilidade de construir a
sociedade futura que os anarquistas esperavam como resultado
da livre espontaneidade surgida da destrui9äo da sociedade
anterior.
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4

A MARCA DE CATEGORIA
DO PENSAMENTO SOVIETICO

a) 0 estado socialista na transi4räo
Corno ideia de liberdade, a liberdade anarquista teve impacto täo grande sobre os pensamentos sociais atuais que deixou sua
marca em cada um deles. Por um lado, podemos ver essa marca
nos pensamentos fascistas e neoliberais. Ern especial, o fascismo
italiano apresenta a influencia da celebrac;äo da ac;äo direta na
mfstica da greve geral, elaborada por Georges Sorel. 0 pensamento anarquista influi no pensamento neoliberal a medida
que ele, na decada de setenta, formula um "capitalismo radical"
em termos de capitalismo sem Estado, ao qual os autores correspondentes - em especial David Friedman e Roberta Nozik däo o nome de anarquia.
Näo se trata de corrente apartada da corrente neoliberal,
mas sim de sua radicalizac;äo. E o pr6prio Hayek que escreve a
apresrntac;äo da publicac;äo mais importante de Nozik. Embora
no caso do pensamento neoliberal os conceitos do pensamento
anarquista sejam radicalmente mudados, os autores neoliberais
custentam a continuidade de seus pensamentos com o pensamento
anarquista classico do seculo XIX.
Os movimentos estudantis da decada de 60, que culminaram
no Maio de 1968 de Paris, tiveram influencias igualmente importantes - e muito mais fieis aos classicos do anarquismo. No
entanto, a linha mais importante atraves da qual se deu continuidade ao pensamento anarquista foi a linha do pensamento marxista. Marx foi profundamente afetado pelos pensamentos anarquistas, especialmente os da tradic;äo francesa - Proudhon e
Louis Blanc -, mas tambem por Bakunin. Quando Marx se
129
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rdere ao comunismo ou a "associac;äo de produtores livres ", o
faz nos mesmos termos da referencia <los anarquistas a liberdade
ou anarquia. Tarnbern podemos encontrar essa identidade afirmada por Lenin, quando, em O Estado e a Revolu<;äo, insiste na
identidade da meta da liberdade por parte <los comunistas e anarquistas.
Mas, apesar dess·a identidade, ha uma diferenc;a profunda e
notavel. Ela parte do fato de que o pensamento anarquista näo
percebe nenhuma necessidade de mediatizac;äo institucional entre
a ac;äo revolucionaria presente e a liberdade de nova sociedade
a ser construida no futuro. Ern contrapartida, a analise marxista
concentra-se nessa problematica da mediatizac;äo. Por conseguinte, o seu pensamento tem que ser pensamento muito mais
te6rico, diferentemente do peJilsamento anarquista, que e muito
mais intuitivo em rela<;:äoao efeito imediato da rriobilizac;äo popular para alcanc;:ar a revolu9äo.
0 pensamento marxista elabora as categorias te6ricas de um
pensamento de revoluc;äo social e, portanto, penetra especialmente na mediatizac;äo institucional entre a ac;äo revolucionaria
presente e a constrw;:äo da sociedade futura. Marx pensa essa
mediatizac;ao a partir do poder politico, ou seja, do Estado.
Segundo ele, näo e a espontaneidade direta do proletariado que
leva a ordern espontänea da liberdade: e necessaria ac;äo consciente e dirigida para a constrw;äo da nova sociedade, ac;äo que
s6 o poder politico pode realizar .. Desse modo, mudam tanto a
teoria da revoluc;äo como a da t~ansic;äo para a nova sociedade.
Na visäo marxista, a revolw;äo ja näo e simplesmente a
destruic;äo do Estado como tal, mas a conquista do poder politico
pelo proletariado, que mantem o poder estatal-institucional.
Assim, mantem-se uma ponte institucional entre a sociedade capitalista e a sociedade socialista, constituida precisamente pelo
Estado, que, durante a revoluc;äo, passa das mäos da burguesia
para as do proletariado. Segundo Marx, a revoluc;äo gera novo
Estado, näo sendo assim ato de destruic;äo do Estado, como o e
para o pensamento anarquista.
No entanto, par.a Marx, a tomada do poder politico pelo
proletariado tambem näo constitui a transic;äo para a nova sociedade. Aparece assim a teoria da transic;äo, que ·substitui a esperanc;a anarquista na espontaneidade como unico motor de transi\:"äo.Segundo Marx, a transic;äo e efetuada pelo proletariado com
sua atuac;äo detendo o poder politico, que e conquistado ·quando
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ele toma o Estado em suas mäos. Somente o Estado do proletariado pode efetuar a mudan9a do sistema econömico, que o anarquismo esperava fosse feita pela espontaneidade. Essa mudarn;:a
diz respeito tanto ao sistema de propriedade como a toda a organiza9äo de trabalho. 0 Estado proletario tem que organizar a
divisäo social do trabalho em novas bases. Por "novas bases"
entende-se a organiza9äo do trabalho de tal forma que todos o
realizem em comum e distribuam seus frutos segundo suas necessidades. Para Marx, isso implica a aboli9äo da propriedade privada e de todo o sistema mercantil de intercämbio dos produtos e,
portanto, a aboli9äo do pr6prio dinheiro. Assim, a a9äo politica a
partir do Estado proletario realiza a liberdade econömica da qual
nos fala o anarquista Flores Mag6n.
Segundo o pensamento de Marx, essa liberdade econömica
ascegurada, posteriormente, possibilita a pr6pria aboli9äo do
Estado. Transformando a divisäo social do trabalho no sentido
daquela liberdade econömica, o Estado realiza o seu ultimo ato
e, portanto, perde sua razäo de ser. Dissolvendo-se por obsolescencia, o Estado "desaparece". Aparece entäo o comunismo, que
se revela a realidade daquilo que os anarquistas sonharam como
anarquia.
Esse pensamento de Marx levou ao choque frontal com os
anarquistas, que o interpretaram como novo estatismo. Trata-se
especificamente da disputa com Bakunin, o que levou a ruptura
no seio da Primeira Internacional. Bakunin sustentava que, desde
que o Estado alcan9ou o poder para transformar toda a estrutura econömica, ele näo desaparecera, mas se fortalecera. Assim,
surgira outra sociedade, organizada em termos de dominadores e
dominados, mas jamais o comunismo ou a anarquia.
No entanto, o pensamento marxista se impös no seio dos
movimentos socialistas revolucionarios. E a razäo e bastante compreensivel. 0 pensamento marxista e o unico que realmente
pode guiar uma revolu9äo vitoriosa. Renunciar a conquista do
poder politico, como preconiza a linha anarquista, significa
renunciar a vit6ria da revolu9äo. Quanto maior experiencia de
organiza9äo adquiria o movimento operario, mais se convencia
de que a espontaneidade anarquista era um belo mito, mas nem
por isso deixava de ser mito: podia abalar a sociedade capitalista,
mas näo poderia supera-la.
Entretanto, a critica de Bakunin tambem se revelou simplesmente falsa. Efetivamente, o Estado da sociedade socialista, sur131
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gido com as primeiras revolw;:öes vitoriosas, näo tendia a desaparecer, mas sim a firmar o seu poder. Mas isto näo ocorria pelas
razöes expostas por Bakunin. Esse Estado näo se afirmou por
traii;äo dos dirigentes, depois de alcan9ar o poder, mas por razöes
totalmente intrinsecas ao exercicio do pr6prio poder. Corno a
anarquia näo e factivel para alem das boas ou mas inteni;öes dos
dirigentes, o Estado tinha que se afirmar como poder politico.
Assim, a medida que aparece a primeira sociedade socialista, o Estado socialista se constitui a longo prazo, apesar de
efetivamente, a partir do Estado, modificar-se toda a organiza9äo econömica da divisäo social do trabalho e, com ela, todo o
sistema de propriedade. Essa transforma9äo no sistema de propriedade se da pela substitui9äo da propriedade privada pela
propriedade socialista e com a instalai;äo de um sistema de
planejamento centralizado que assegura decisäo planejada das
principais orientai;öes da economia, o que aparece na Uniäo Sovietica a partir dos anos 1928/1929.
No entanto, esse sistema de planejamento e bem diferente
daquele que havia sido imaginado por Marx. Marx o havia pensado como organiza9äo de produtores livres, que se coordenaria
atraves do planejamento e que, devido a esse planejamento, poderia renunciar ao uso de relai;öes mercantis, compartilhando
tanto o trabalho como o consumo.
Entretanto, ao contrario, o planejamento socialista surge de
modo completamente dif erente. Apesar de desenvolver um sistema de planejamento geral muito mais detalhado e burocratizado
do que Marx havia previsto, ele näo se mostrou, de modo algum,
capaz de abolir as rela9öes mercantis ou o uso do dinheiro. Pelo
contrario, o desenvolvimento do planejamento socialista levou
ao desenvolvimento ainda maior das pr6prias rela9öes mercantis.
Isso näo ocorreu somente na Uniäo Sovietica, mas repetiu-se posteriormente em todas as novas sociedades socialistas. Hoje, todas
elas apresentam um desenvolvimento mercantil bastante superior
ao que tinham no momento de sua revolui;äo socialista, apesar de
terem surgido grandes sistemas de planejamento econömico.
Obviamente, ha algo que näo funciona na analise que Marx fez
das relai;öes mercantis e das razöes do uso do dinheiro.
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b) A teoria do planejamento econömico perfeito
e a critica neoliberal

0 fato de uma economia moderna näo poder ser organizada
sem recorrei: a rela9öes mercantis encontra-se no centro da critica neoliberal do socialismo. Por isso, parece-nos conveniente
abranger a problematica a partir dessa critica neoliberal, que,
com base na impossibilidade de economia sem rela9öes mercantis, desemboca em analise da seqüencia antiut6pica referente
ao socialismo.
Vejamos agora a analise da teoria neoliberal sobre o planejamento econömico. Ela aborda teoricamente a problematica do
planejamento com base no conceito de economia planejada de
forma centralizada, que contrapöe a economia de mercado ou,
para usar termos de Euken, a economia planejada de forma descentralizada. Esse conceito de uma economia planejada de forma
centralizada e entendido como economia planejada sem o uso de
rela9öes mercantis ou indicadores de mercado, pelo fato de que
o conceito dessa economia planejada e a substitui9äo do mercado. Assim, quando se contrapöe a economia planejada de forma
centralizada a economia de mercado, contrapöe-se plano e mercado ou plano e rela9öes mercantis. Os dois p6los säo tratados em
termos excludentes: ou plano ou mercado. Isso corresponde a
forma primaria com a qual o pr6prio pensamento socialista do
seculo XIX colocava a alternativa ao capitalismo. Esse pensamento e basicamente antimercantil, colocando a sociedade socialista
efetivamente como sociedade sem rela9öes mercantis.
A tese neoclassica, como e defendida por Hayek, argumenta
entäo que tal planejamento pressupöe um grau de conhecimento
por parte do planejador - em ultima instäncia, pressupöe um
conhecimento perfeito - que esse planejador jamais conseguira
alcan9ar. Mas, näo o alcarn;:ando, o planejador näo possui orienta9äo racional de sua atua9äo, resultando dai ser o planejamento
impossivel. Nesse sentido, Hayek fala de
( ...) impossibilidade de calculo econömico racional em uma
economia dirigida de forma centralizada, na qual, necessaria1
mente, näo pode haver pre<;:os.
1 F. A. Hayek, Individualismus
1952, p. 188.

und Wirtschaftliche Ordnung, _Zurique,
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Assim, o resultado de uma economia sem dinheiro sera o
caos. Entäo, e impossivel implanta-la. E, assim, a pr6pria inten9äo tem obrigatoriamente que falhar em cada caso em que a
tentativa seja realizada.
Hayek aplica essa mesma tese a explica9äo de um fato hist6rico, ou seja, a experiencia do socialismo na Uniäo Sovietica em
sua primeira fase. Ele se refere a essa experiencia com o nome
de "comunismo de guerra" de 1917 / 1921. Nessa epoca, os bolcheviques sovieticos tentaram passar para uma economia natural. Com a politica da NEP (Nova Politica Econömica, introduzida por Lenin), voltaram a uma economia mercantil ern 1921.
0 colapso do "comunismo de guerra" ocorre exatamente por
aquela razao que havia sido prevista pelo professor Mises e pelo
professor Brutzkus, ou seja, pela impossibilidade de calculo
econömico racional em uma economia sem dinheiro.2
Efetivarnente, a tentativa de passar para a economia sem
dinheiro explica, ern parte, o colapso econömico observado no
firn da guerra civil russa, levando, com a politica da NEP, a
constitui9äo de urna econornia socialista do tipo rnercantil, ou
seja, corn base no uso do dinheiro e nos pre9os.
Na verdade, Mises e Brutzkus - e, com analise rnuito rnais
sofisticada, Max Weber - haviam previsto esse colapso da econornia sem dinheiro. No entanto, näo haviarn previsto o rnais
irnportante, isto e, o fato de que a sociedade socialista se constituiria usando as rela96es mercantis corno elemento-chave de
seu calculo econörnico. A partir desse momento, as economias
socialistas nunca rnais tentararn abolir o dinheiro, rnas constituirarn sisternas de planejamento cuja possibilidade pressupöe o
uso do dinheiro e dos pre9os.
Hayek näo faz sequer tentativa de interpreta9äo desse fato.
Efetivarnente, durante o "cornunisrno de guerra ", houve na Uniäo
Sovietica a tentativa de realizar algo irnpossivel. Corno essa economia sern dinheiro, que se tentava irnplantar, era irnpossivel,
ocorreu o colapso. Diante do colapso, a rea9äo foi a de tornar
o projeto socialista possivel reconhecendo as rela96es rnercantis
como elernento inevitavel da sociedade socialista. E o caos näo
surgiu, corno tampouco näo se deu aquela "destrui9äo de urna
2 !dem, ibidem, p. 198.
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civilizac;ao, que nenhum cerebro construiu "3 que Hayek costuma anunciar para tais casos. A seqüencia antiut6pica de Hayek
e Popper nao se deu, porque, a partir da tentativa de realizar o
impossivel, o homem toma consciencia daquilo que e possivel.
Nunca se sabe com antecedencia aquilo que e possivel. S6 se
consegue sabe-lo experimentando. E as sociedades socialistas conseguiram saber que o socialismo s6 e possivel quando constituido com base em relac;öes mercantis, ou seja, com base no uso do
dinheiro e dos prec;os. A linguagem sovietica refere-se a esse fato
falando em "reconhecimento da lei do valor" no socialismo e
interpretando o planejamento socialista no sentido de "controle
consciente da lei do valor". Todas as sociedades socialistas de
hoje defendem teses parecidas. No entanto, esse novo tipo de economia surgiu precisamente pelo fato de ter-se lanc;ado a realizac;ao da nova sociedade sem considerar Mises, Brutzkus e Max
Weber. Se eles tivessem sido considerados, hoje nao existiria
nenhum pais socialista, pois esses cientistas nao previram a chave
da questao.
Efetivamente, o fato-chave citado por Hayek para comprovar sua seqüencia antiut6pica significa exatamente o contrario
daquilo que Hayek quer derivar dele. A tentativa de realizar o
impossivel nao leva ao caos, mas ao conhecimento dos efetivos limites da possibilidade. No entanto - e recentemente ali
entra em cena a reflexao de Hayek -, quando nao se aprende o
mais breve possivel e do modo mais flexivel possivel, esse aprendizado passa por uma crise social e politica. Quem nao aprende a
tempo os limites da possibilidade da ac;ao, atraves de reflexao lucida e adequada, acaba aprendendo a posteriori atraves da crise social e politica que sua ac;ao provoca. Mas, nos dois casos, trata-se
de processos de aprendizado, as vezes extremamente dolorosos. A
frase de um estudante do Maio de 1968 em Paris, "Sejamos realistas: fac;amos o impossivel! ", expressa o real, se acrescentarmos
que somente agindo assim - e refletindo sobre os passos dados
- e que podemos descobrir aquilo que e possivel em relac;ao ao
futuro. Hayek, no entanto, nao ve nada mais do que aquilo que
foi possivel ontem.
A hist6ria, porem, nao se move para tras, mas sim para o
futuro. Desse modo, continuamos tendo diante de n6s a tarefa
de descobrir as possibilidades para o futuro. Entretanto, o pen3 [dem, "La Pretensi6n de! Conocimiento", in lnflaci6n o Pleno Empleo?,
Union Editorial, Madri, 1976, p. 332.
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samento conservador esfor9a-se exclusivamente por demonstrar
que näo e possivel fazer no futuro algo diferente daquilo que se
faz hoje. Para tanto, volta sempre a insistir na seqüencia antiut6pica, interpretando-a em seus termos maniqueistas de polariza9äo absoluta entre planejamento e mercado, justi9a social e
mercado.
Quando Popper fala de planejamento, sempre o entende
como planejamento total, ou seja, literalmtmte de tudo. Ele näo
reconhece razöes suficientes para planejar e, portanto, descobre
naquele que defende o planejamento apenas a "intui9äo totalitaria ", o espirito irracional do poder.
Corno, m visäo de Popper, o planejamento e total, torna-se
impossivel. Esse planejamento significaria desdobrar a realidade
inteira em termos de plano, supondo conhecimento perfeito de
toda a realidade e, na medida em que tal conhecimento näo e
possivel, tratar-se-ia de quimera.
Entäo, ao inves de pedir planejamento total, a conclusäo
de Popper poderia ser a de planejamento de equilibrio global,
sem pretender o planejamento total. Mas, ao contrario, ele tenta
evitar essa conclusäo com sua tese de que a impossibilidade do
planejamento e impossibilidade 16gica, insinuando-nos a polariza9äo absoluta no sentido de que, se näo podemos realizar o
planejamento total, tambem näo podemos planejar nenhum equilibrio global. Ou planejamento total ou mercado total - essa e a
alternativa que Popper compartilha com Hayek.
No entanto, a impossibilidade do planejamento total e sem
dinheiro näo justif ica a renuncia ao modelo do planejamento
perfeito. Corno qualquer socialismo implica a rejei9äo do automatismo do mercado e a nega9äo de sua tendencia ao equilibrio,
o socialismo apresenta-se com a exigencia de garantir o equilibrio
econömico atraves da atividade econömica especial chamada
"planejamento". B isso que explica o fato de que, juntamente
com o esfor90 para a cria9äo da sociedade socialista, aparece
a reflexäo sobre o equilibrio econömico em termos de planejamento perfeito. 0 conceito de planejamento perfeito, naturalmente, e, mais uma vez, conceito limite. Os elementos empiricos
do planejamento säo pensados atraves do progresso infinito, em
termos tais que acaba aparecendo um modelo que apresenta esse
planejamento de modo absolutamente realizado. Esse modo de
planejamento perfeito e relativamente novo. Os seus incipientes
prim6rdios aparecem ja antes da I Guerra Mundial, por exemplo,
136

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

com Otto Neurath. Mas, nessa epoca, tais reflexöes ainda se
apresentam misturadas com a ideia de planejamento empirico,
sem rela9öes mercantis, apresentando muito mais o prop6sito de
demonstrar que um planejamento sem uso de rela9öes mercantis
e empiricamente factivel. E a essa problematica que von Mises e
Max Weber respondem. Os trabalhos posteriores apareceram
muito mais na Uniäo Sovietica, a partir da politica de planejamento de Estado. 0 primeiro periodo de elabora9äo se da na
decada de vinte (E. A. Preobrashenski, D. 1. Oparin, V. N. Starovskij e G. A. Feldman). Trata-se de experiencias que foram
retomadas por Wassily Leontief depois de sua emigra9äo para os
Estados Unidos.
No entanto, esses importantes esfor9os te6ricos ainda näo
levaram a um modelo te6rico que permita explicar a destina9äo
6tima e planificada dos recursos econömicos, algo que um modelo de planejamento perfeito tem que realizar. 0 primeiro estudo
que consegue essa formula9äo foi publicado por L. V. Kantorovich, em 1939. Durante a II Guerra Mundia!, te6ricos estadunidenses tambem se dedicaram a essa problematica, a partir da
necessidade de solucionar de forma planejada as necessidades
logisticas do exercito norte-americano. Ern 1959, Kantorovich 4
publicou uma elabora9äo mais acabada da problematica da destina9äo 6tima de recursos em termos de equilibrio planejado. E
somente a partir desses trabalhos que podemos falar de modelo
de planejamento perfeito para uma economia inteira, que e, efetivamente, o antipoda do modelo da concorrencia perfeita.
Assim, esse modelo de planejamento perfeito contem os
mesmos pressupostos te6ricos centrais que o modelo da concorrencia perfeita. Isso se deve especialmente ao pressuposto do
conhecimento perfeito. Assim, por exemplo, Kantorovich pressupöe que o planejador conhece todos os coeficientes tecnicos de
todo o sistema produtivo, tanto os efetivamente aplicados como
os potenciais.
Esse mode~o de planejamento perfeito näo constitui, de
modo algum, simples inversäo ou transforma9äo do modelo de
concorrencia perfeita. Embora seus pressupostos te6ricos basicos sejam os mesmos, o pr6prio modelo apresenta elabora9äo
dif erente. Ern especial, trata-se de elabora9äo de tecnicas de
planejamento com o objetivo de usa-las no planejamento do
4 L. V. Kantorovich, La Asignaci6n Optima de los Recursos Econ6micos,
Arie!, Barcelona, 1968.
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equilibrio econom1co geral. 0 modelo de concorrencia perfeita
näo apresenta intern;:äo parecida. Embora os dois modelos sejam
constituidos de sistemas de equa96es lineares simultäneas, o modelo de concorrencia perfeita as formula de tal modo que näo e
possivel sequer uma solu9äo que se aproxime do equilibrio, ao
passo que o modelo de planejamento perfeito busca precisamente
um metodo que permita o calculo aproximado do equilibrio econömico da economia. Kantorovich desenvolve especialmente um
metodo da programa9äo linear para poder resolver o conjunto de
equa96es que levam ao equilibrio.
Enquanto o modelo de planejamento perfeito desenvolve
tecnicas de planejamento, o modelo de concorrencia perfeita näo
desenvolve nenhuma tecnica. Alias, propöe-se uma tarefa justamente contraria: comprovar que näo e necessario desenvolver
tecnicas para assegurar o equilibrio econömico. Segundo esse
modelo, o equilibrio se realiza sozinho, atrav~s de mäo invisivel,
de forma mitica.
Ora, o modelo de planejamento perfeito e ou tende a ser
modelo de planejamento total. Analogamente o modelo de concorrencia perfeita tende a ser modelo do mercado total.
No entanto, o modelo de planejamento perfeito e consistente diante das duas criticas de inconsistencia do modelo de concorrencia perfeita, ou seja, pode considerar sem problemas o limite positivo do salario e, näo sendo modelo de rela96es concorrenciais e conflitivas, o plano pode ser interpretado como acordo
comum e, assim, o pressuposto do conhecimento perfeito e compativel.
No entanto, jamais se pode planejar todos os produtos em
termos de equilibrio geral, como tambem näo se pode refazer o
plano global diante de cada mudan9a da realidade planejada. 0
equilibrio planejado e tambem equilibrio em cada momento. Mas,
como os elementos que entram no conjunto das equa96es subjacentes ao plano mudam a cada momento, enquanto o calculo
do plano ocorre no tempo, dai decorre demora. 0 resultado disso
säo os problemas da agregac;äo, por um lado, e do planejamento
do equilibrio por periodos - e näo instantaneamente -, por
outro. 0 planejamento e um processo que se da no tempo, s6
podendo considerar, portanto, um conjunto agregado de produtos. Assim, qualquer planejamento econömico - tanto o planejamento global do equilibrio quanto os planejamentos setoriais pode ser apenas aproximativo.
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Entretanto, ha ainda outro elemento qut obriga a realizar
o planejamento em termos globais. Quando falamos do conhecimento perfeito como pressuposto do modelo de planejamento perfeito, referimo-nos a todos os elementos presentes relevantes para
o plano e näo a acontecimentos futuros. Conhecimento perfeito
näo significa previsäo perfeita. Ern termos de modelos econömicos abstratos, abstrai-se o fato da previsäo no tempo pelo pressuposto da velocidade instantänea da rea<;äo dos fatores de produ<;äo. Com esse pressuposto, näo se necessita de. nenhuma previsäo
do futuro para poder assegurar o equilibrio em cada momento.
Normalmente, as teorias atuais expressam esse pressuposto com
base na pressuposi<;äo de que os fatores de produ<;äo säo de "argila ", "manteiga ", etc. Outros o fazem simplesmente pressupondo
a produ<;äo de apenas um bem de capital. 5 Mais uma vez, esse
pressuposto pode servir para a deriva<;äo de teorias. No entanto,
no momento de realizar um planejamento econömico, a realidade e outra, exigindo previsöes que, mais uma vez, s6 podem ser
aproximativas.
Ternos assim tres fatores principais que obrigam o planejamento a um procedimento aproximativo: 1) o planejamento näo
pode considerar todos os produtos, mas somente conjuntos agregados de produtos; 2) o calculo do plano näo e instantäneo, mas
sim um processo no tempo e, portanto, näo pode reagir a qualquer mudan<;a na realidade planejada; 3) o plano tem que fazer
previsöes para o futuro, as quais, pelo fato da imprevisibilidade
exata no tempo, näo podem ser exatas.
Corno o plano e aproximativo, näo pode ser especifico em
rela<;äo as decisöes que precisam ser tomadas diariamente. 0
plano calcula estruturas globais nas quais as decisöes näo especificamente planejadas tem que se inserir. A partir desse carater
inevitavel do planejamento, aparece a necessidade de recorrer a
rela<;öes mercantis - em especial ao uso do dinheiro e dos pre<;os
- para que se torne viavel. Quando se trata de planejar tudo,
certamente essa impossibilidade se faria notar pelo esfor<;o desenfreado, cujo resultado näo poderia ser outro do que desordenar
a economia que se quer planejar. A cada passo no sentido de
maior planejamento, apareceriam cada vez mais elementos por
planejar. Assim, chegariamos ao que Popper descreve ao dizer
que "com todo novo controle de rela<;öes sociais, criamos um
5 J. F. Meade, Una Teoria Neoclasica de[ Crecimiento Econ6mico, FCE,
Mexico, 1976, p. 15.
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sem m1mero de novas rela96es sociais a controlar" .6 E disso se
concluiria que o planejamento s6 pode ser uma aproxima9äo
global no sentido do equilibrio.
Interpretando o planejamento desse modo, soluciona-se a
questäo paradoxal concebendo na teoria do planejamento perfeito
uma instäncia de planejamento que, de fora - com conhecimento perfeito -, realiza o planejamento. Essa solu9äo, no entanto,
näo torna o planejamento completo factivel, fazendo apenas
com que seja possivel pensa-lo consistentemente e, portanto, usa-lo como modelo para derivar tecnicas de planejamento. 0 procesw real de planejamento näo apresenta tal instäncia e, assim,
näo e factivel em termos completos, mas apenas aproximados.
Näo existem a situa9äo paradoxal, por um lado, nem a
impossibilidade, por outro. 0 que acontece e que a situa9äo paradoxal e o argumento te6rico para poder sustentar a impossibilidade. No entanto, a impossibilidade näo e 16gica, nem uma contradi9äo 16gica. Ela e factica, tornando-se presente pelo progresso
infinito de ma infinitude. No entanto, a pr6pria teoria e consistente, a medida que e a formula9äo do conceito limite do planejamento econömico. E isso a distingue da teoria da concorrencia
perfeita.
Tarnbern haviamos visto nessa teoria a situa9äo paradoxal a
partir da analise de Morgenstern, mas esse paradoxo näo tinha
solu9äo no quadro da teoria da concorrencia. Eie s6 era solucionado passando-se da teoria da concorrencia perfeita para a teoria do planejamento perfeito. Ern contrapartida, a teoria do planejamento perfeito e consistente, mas s6 na condi9äo de näo ser
interpretada como meta para a qual avan9a o processo de planejamento. Assim, o resultado e que o planejamento global inevitavelmente e planejamento aproximativo, que s6 pode se realizar
apoiando-se em rela96es mercantis e no uso do dinheiro.
Esse pequeno esbo90 da problematica te6rica do planejamento baseia-se na explica9äo da inevitabilidade das rela96es
mercantis, que deve seus argumentos-chave precisamente a teoria
de Hayek e a sua critica da explica9äo das rela96es mercantis a
partir da propriedade privada juridicamente concebida.
Parece-nos que esses argumentos de Hayek säo irrefutaveis,
apresentando a (mica explica9äo coerente do fato de as sociedades
socialistas terem necessitado desenvolver as rela96es mercantis
6 Karl Popper, La Miseria del Historicismo, Alianza Editorial, Madri,
1973, p. 93.
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como parte de seu sistema econom1co planejado. No entanto,
Hayek usa essa valiosa critica unicamente com fins apologeticos.
E o consegue, exclusivamente, pelo fato de identificar rela9öes
mercantis com rela9öes capitalistas de produ9äo. E, ao faze-lo desene, dessa forma, seguindo tanto Mises como Max Weber-,
volve seu esquema basico e maniqueista da polaridade entre plano
e mercado, no qual o planejamento e a irracionalidade e o mercado capitalista e a racionalidade econömica.
De~se modo, a explica9äo correta das rela9öes mercantis e
transformada em instrumento da luta de classes para servir ao
poder. Entäo, toda a sociedade apresenta-se permeada pela polariza9äo absoluta de classes, na qual a classe dominante e a portadora da racionalidade e a classe dominada a portadora da irracionalidade.

e

c) 0 planejamentosovietico
A teoria do planejamento perfeito surge em fun9äo da solu9äo de problemas atuais do planejamento econömico na Uniäo
Sovietica. Assim, mesmo brevemente, teremos que analisar a estrutura econömica na qua! se opera esse planejamento.
Historicamente, esse planejamento parte do fato fundamental de que qualquer sistema de planejamento, para que possa
ser efetivo, tem que se apoiar nas rela9öes mercantis e no uso do
dinheiro. Assim, a primeira tentativa de realizar um planejamento socialista sem rela9öes mercantis fracassou desde o come90, pelo fato de que ter-se-ia que planejar de forma centralizada
todos os produtos. Mas, como os produtos que se teria de planejar - e, dependendo do momento de sua prodw;:äo e de sua localiza9äo no espa90, eles säo economicamente diferentes, embora
fisicamente iguais - tendem ao infinito, nenhum planejador poderia realizar os calculos correspondentes. Quanto maior e o numero de produtos planejados, mais tempo toma o processo de
calculo do plano e mais longe se encontra o plano do momento
no qual säo tomados os dados para a sua elabora9äo. Assim,
num momento em que se pöe de manifesto que um planejamento
sem rela9öes mercantis implica um planejamento completo, esse
mesmo planejamento passa a ser concebido como processo apoia141

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

do em relac;:öesmercantis. Entretanto, as relac;:öesmercantis implicam decisöes autönomas de empresas relativamente independentes, quese orientam no quadro do conhecimentq possivel a partir
da empresa. Desse modo, juntamente com o sistema de planejamento, tem que surgir uma economia organizada com base em
empresas relativamente autönomas em suas decisöes. Par isso, o
sistema de planejamento nasce com tensao intrinseca entre o
nivel das decisöes planejadas de forma centralizada e o nivel das
decisöes autönomas das empresas.
0 planejamento tem conhecimento aproximado das interdependencias de todos os produtores, mas e incapaz de efetuar
decisöes pormenorizadas para cada um deles. As empresas tem
conhecimentos pormenorizados de seus respectivos processos de
trabalho, mas, por si mesmas, näo podem ter o conhecimento das
interdependencias do conjunto. A partir dessas diferenc;:as, aparecem uma tensäo e tambem um conflito entre as duas perspectivas
e entre as decisöes tomadas em relac;:aoa elas.
Esse duplo nivel da economia socialista e inevitavel. Isso se
deve ao fato de que a meta da economia socialista e equilibrio
econömico que se torna impossivel sem planejamento das orientac;:öesgerais da economia. A economia que se orienta exclusivamente pelos indicadores mercantis, tendo seu centro na taxa de
lucro, nao leva ao equilibrio, produzindo muito mais uina seqüencia de desequilibrios econömicos que assume as mais variadas
formas: desenvolvimento desigual, desemprego, pauperizac;:äo,
destruic;:äo ecol6gica, etc. Assim, a necessidade de assegurar o
equilibrio econömico implica em planejar linhas de desenvolvimento contrarias as tendencias do mercado.
Par outro lado, devido ao fato de nenhum planejamento
poder ser efetivamente completo, apresenta-se a necessidade de
recorrer as relac;:öesmercantis e a orientac;:äo pelas taxas de lucro.
No entanto, os indicadores mercantis nunca levam as mesmas
linhas de decisöes para as quais se orienta o planejamento. Assim,
os dois niveis de planejamento e de decisäo mercantil da empresa autönoma produzem tensöes que necessitam de soluc;:öesrespectivas.
Para assegurar o equilibrio econömico, o planejamento tem
que entregar as metas de produc;:äo e de custos para as empresas,
ou seja, os indicadores de insumo/produto. 0 plano estipula
quanto de que produto cada empresa tem que produzir e quanto
de que insumo ela pode consumir no seu processo de produc;:ao.
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Para que o plano seja equilibrado, o conjunto desses indicadores
para todas as empresas deve ser equilibrado, ou seja, näo se deve
requerer de nenhum insumo mais do que aquilo que se produz.
Por outro lado, ele tem que ser 6timo, isto e, os insumos devem
ser distribuidos entre as empresas de tal modo que o produto
total seja maximo.
Quando o plano entrega as cifras correspondentes as empresas, elas podem ser agregadas. Esse fato e necessario e limita
o grau de planejamento. No entanto, näo se podem produzir produtos agregados, mas somente produtos especificos. Assim, a
empresa tem a furn;:äo de desagregar essas cifras planejadas e
especifica-las. Cada uma das empresas tem que realizar isso,
enquanto nenhuma pode receber indica9öes planejadas para
essa especifica9äo. Trata-se do ämbito de sua autonomia.
No entanto, todas essas especifica9öes da empresa tem que
ser novamente equilibradas entre si - ou seja, apresentar proporcionalidade - e tem que ser otimizadas. Näo sendo passive! planeja-las, as empresas s6 podem especificar as metas agregadas do
plano atraves de rela9öes mercantis. Na economia sovietica, isso
se realiza atraves de contratos entre as empresas - que säo contratos de compra e venda - e atraves de calculo de custos que
desemboca em calculo de lucros a nivel de cada empresa. Atraves
de tais contratos de compra e venda e do calculo dos lucros, o
plano e levado ao nivel das decisöes especificas. Assim, ao nivel
da empresa, as metas do plano se transformam em limites ou
marcos da decisäo empresarial. Dentro desses limites, as empresas devem e podem realizar entre si contratos de compra e venda
maximizando seus lucros. Na Uniäo Sovietica, essa relac;äo entre
plano e decisäo autönoma da empresa e chamada de "controle
consciente da lei do valor".
Assim, para que todo esse processo de planejamento e especificac;äo do plano ao nivel das empresas seja passive!, deve
haver um sistema de pre9os e de uso do dinheiro como meio de
compra entre as empresas e como meio de calculo no interior
da empresa. Esse sistema de pre9os näo pode surgir da relac;äo
mercantil entre as empresas, pelo fato de que essa rela9äo e
pre-fixada pelas metas agregadas do plano. 0 pr6prio plano tem
que conter näo apenas um plano das metas agregadas de produtos, mas tambem um plano de pre9os planejados. Ao nivel do
planejamento central, esse sistema de pre9os pode ser obtido,
juntamente com o calculo das metas, pelo metodo dual do calculo
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de pre9os-sombra, que Kantorovich chama de "pre9os objetivamente condicionados ".
No entanto, ha dois problemas em rela9äo a esses pre9os.
Par um lado, esse sistema de pre9os näo e necessariamente consistente com o criterio das salarios minimos de subsistencia. Ern
nossa critica do equilibrio de Walras-Pareto, ja haviamos mencionado essa problematica. 0 calculo do pre90 de equilibrio s6 e
possivel quando se pressup6e salarios completamente variaveis
entre zero e algum numero positivo. Quando se introduz um
limite inferior das salarios, o calculo torna-se inconsistente. Com
o calculo das pre9os-sombra ocorre entäo exatamente o mesmo.
Assim, näo ha garantia de existir algum sistema de pre9os coerente, o que leva a necessidade de separar prec;os de calculo e pre9os de renda. 0 outro problema consiste no fato de que esses
pre9os planejados tambem säo pre9os de produtos agregados e
näo especificos de produtos especificados. Mais uma vez, a especifica9äo do pre90 s6 pode ser realizada ao nivel das decis6es das
empresas autönomas. 0 pre90 planejado e limite ou marco para
as varia96es de pre9os que tem que ocorrer na contrata9äo entre
as empresas, quando elas realizam seus contratos de compra e
venda num marco das limita96es das metas do plano global calculado de forma centralizada.
No que se refere ao calculo de custo das empresas, esses
pre9os constituem a sua base. Dentro do conjunto econömico
planejado, esse calculo de custos e, ao mesmo tempo, um calculo
de maximiza9äo das lucros. No entanto, esse calculo de lucros
apresenta as limita96es pr6prias do plano. Para maximizar os
lucros, a empresa deve respeitar previamente as metas do plano,
tendo que se limitar somente a sua especifica9äo, sem poder mudar nada em fun9äo de lucros potenciais. Par outro lado, näo
deve passar das limites das pre9os planejados. Assim, o planejamento näo admite maximiza9äo de lucros obtida pela produ9äo
de produtos näo planejados ou pela imposi9äo de pre9os näo
planejados. Entretanto, geralmente, ocorrem situa96es nas quais
a produ9äo de outros produtos ou a imposi9äo de outros pre9os
permitem lucros maiores. Par isso, ao nivel da empresa, aparecem constantemente - devido a sua orienta9äo no sentido de
uma taxa de lucros - incentivos para a transgressäo do plano, o
que torna necessario o constante controle das empresas por institui96es intermediarias entre o plano central e o nivel empresarial, visando ao cumprimento do plano.
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A isso se deve o fato de nao existir um sistema de prec;os
couente com o plano. Entendemos por "sistema de prec;os coerente" um sistema no qual todas as empresas cobrem seus custos,
enquanto todas as alternativas de decisao empresarial, inseridas
no marco das metas do plano, apresentam lucros maiores do que
as alternativas que estejam fora das metas do plano. Ou seja, inevitavelmente, sempre ha empresas que trabalham com perdas e
que apresentam alternativas potenciais de produc;ao a nfvel empresarial que sao exclufdas pelo plano, mas que teriam lucros maiores do que no caso de se cumprir o plano.
No entanto, a razao dessa incoerencia de qualquer sistema
de prec;os nao e simplesmente casual: ela e geral. Teoricamente,
nao e possfvel um sistema de prec;os coerentes, por um lado,
porque ha necessariamente um nfvel determinado de salarios e,
por outro lado, porque as metas planejadas nao podem levar em
conta todas as informac;öes necessarias para o calculo de seus
prec;os. Essa incoerencia inevitavel e somente a contrapartida do
fato de que nao existem sistemas de prec;os de mercado que possam conduzir a um equilfbrio econömico.
Pelas mesmas razöes a partir das quais temos que negar a
possibilidade de tendencia de uma economia capitalista ao equilibrio do mercado, tambem temos que negar a possibilidade de
sistema de prec;os coerente para uma economia socialista planejada. Por isso, a relac;ao entre planejamento e empresas autönomas e conflitiva e tensa. No entanto, essa tensao s6 pode ser eliminada quando se renuncia a um dos nfveis em favor do outro.
Renunciar a autonomia mercantil da empresa seria simplesmente
imposdvel. Ern contrapartida, renunciar ao planejamento do
equilfbrio seria voltar a economia capitalista e, portanto, desistir
de estabelecer o equilibrio econömico que a economia capitalista
nao pode assegurar. Assim, o regresso ao capitalismo significaria
o regresso a situac;ao conflitiva, agora entre tendencias do mercado e desequilibrios a nfvel de desemprego, de desenvolvimento desigual e de desequilibrio ecol6gico, sem a menor possibilidade de orientar a economia em direc;ao ao equilfbrio. E, como
a razao de ser da sociedade socialista e precisamente a capacidade de orientar a economia no sentido do emprego, do desenvolvimento igual e da ecologia, de forma equilibrada, esse regresso
tambem nao seria aceitavel.
Devido a essa conflitividade entre o nfvel de planejamento
eo nfvel das empresas autönomas, a maximizac;ao dos lucros nao
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pode ser o criterio supremo das decis6es econom1cas na sociedade socialista. 0 fato de uma empresa ter prejuizo näo e razäo
para fecha-la, ao passo que a maior capacidade de uma empresa
para obter lucros näo e razäo suficientemente para aumentar ou
mudar a sua linha de prodm;:äo. A taxa de lucro s6 pode ser
um criterio secundario para as decisoes em torno das orienta9oes
basicas da economia. No entanto, a economia socialista tambem
necessita de criterio formal para calcular a conveniencia econömica de suas orienta96es basicas para a economia, criterio que
sirva para substituir a taxa de lucro capitalista em sua fun9äo
central na economia.
As condi96es materiais do equilibrio - pleno emprego,
desenvolvimento equilibrado, conservac;:äo do equilibrio ecol6gico - näo säo suficientes para expressar a eficacia econömica do
rendimento da economia socialista e para expressa-la quantitativamente. Trata-se de marcos materiais do desenvolvimento econömico, que, por si mesmos, näo expressam o rendimento econömico formal. No entanto, a taxa de lucro tambem näo serve para
esse firn, pelo fato de que ela pr6pria apresenta limite planejado.
Se os pr6prios lucros säo planejados, tambem se necessita de criterio de rendimento para planejar os lucros. No socialismo sovietico, a taxa de crescimento econömico revelou ser esse criterio
formal de rendimento.
Simplificando, podemos dizer que a sociedade socialista
substitui o criterio formal de rendimento econömico do capitalismo - a taxa de lucro - por outro criterio formal de rendimento, que e a taxa de crescimento econömico. Isso e valido na
medida em que nos referimos ao criterio central de rendimento
econömico nessas sociedades. Ern ambos os casos, trata-se de criterios formais, de tipo mercantil.
Deve-se insistir no fato de que o criterio de maximizac;:äo
da taxa de crescimento tambem e criterio täo mercantil quanto
o da maximizac;:äo da taxa de lucro. A taxa de crescimento se
refere ao produto social total. Embora se fale do crescimento do
produto fisico, a medida desse crescimento näo e fisica, mas sim
expressäo do produto fisico em torno de prec;:ose, portanto, de
carater mercantil. Um crescimento do produto fisico que näo se
expressa em termos mercantis s6 pode existir com pressupostos
muito extremos, como o pressuposto da produc;:äo de um s6 produto ou o pressuposto de taxas fisicas de crescimento da produti146
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vidade do trabalho iguais para todos os produtos. E nenhuma
economia real poderia jamais cumprir tais pressupostos.
Por seu carater mercantil, somente a taxa de crescimento
pode servir como criterio sintetico e formal para avaliar o
rendimento de uma economia em termos quantitativos. Corno
criterio tambem sintetico e formal, a taxa de lucro jamais pode
avaliar o rendimento econömico de uma economia inteira. Niio
ha ponto de vista a partir do qual se possa sustentar que uma
cconomia produz com mais rendimento econömico quanto maior
for a participac;:ao dos lucros num produto social. A taxa de
lucros nao pode servir como criterio formal de rendimento, a
nao r.er em relac;:ao ao rendimento empresarial dentro de uma
sociedade capitalista. Neste caso, a taxa de lucro de uma empresa
indica o rendimento capitalista em relac;:ao a taxa de lucro de
outra empresa. Mas em caso algum o volume absoluto dos lucros
indica qualquer rendimento econömico.
No caso da taxa de crescimento econömico, a questao e diferente. Do ponto de vista quantitativo, o rendimento econömico
e maior quanto maior for a taxa de crescimento. Entretanto,
uma orientac;:ao econömica voltada para a maximizac;:ao da taxa
de crescimento tambem nao significa que, efetivamente, o produto esteja se maximizando no-tempo. Formalmente, nao significa
isso. Significa somente que o crescimento maximo e o ponto de
referencia das decisöes sobre o crescimento real. Para se poder
tomar racionalmente tais decisöes sobre o crescimento real, e
preciso levar em conta as decisöes qu~ produzam o crescimento
maximo. A ren(mcia ao crescimento maximo seria limitac;:ao do
crescimento, cuja medida e a diferenc;:a entre o crescimento
real e o crescimento maximo. Somente tomando o crescimento
maximo por referencia e que se pode medir e, portanto, avaliar
quantitativamente o crescimento que nao se realiza por determinadas razöes. Existe aqui analogia com a orientac;:ao da maximizac;:iiodos lucros. Essa orientac;:ao nao implica necessariamente a
maximizac;:iiodos lucros. No entanto, um lucro que nao se realiza
pode ser medido tomando como referencia o maximo possivel
de lucros.
0 planejamento sovietko utiliza a taxa de crescimento para
a avaliac;:ao das diversas alternativas de desenvolvimento da economia, do ponto de vista do rendimento econömico. Quando se
estimula tal ou qual ramo da produc;:ao ou tal ou qual linha de
investimento, se esta sempre submetido ao criterio formal supre147
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mo da taxa de crescimento. Da mesma forma, sempre se introduz
limitac;öes a essas decisöes tomando por referencia o pleno emprego, a distribuic;äo adequada da renda, as necessidades ecol6gicas.
Entretanto, näo se deixa de tomar como referencia atividades
como a produc;äo de armamentos. Aparecem diversas possibilidades de crescimento, entre as quais säo escolhidas aquelas que
säo factiveis, com o devido respeito a tais limitac;öes. Entretanto,
uma vez satisfeitas tais limitac;öes, a maximizac;äo do crescimento continua sendo valida. Ern parte, trata-se da decisäo entre
uma maximizac;äo a curto e uma maximizac;äo a longo prazo.
Podem-se alcanc;ar aumentos na taxa de crescimento sacrificando
a ecologia ou o consumo popular. Entretanto, sempre existe o
perigo de que tais crescimentos a curto prazo levem a obstaculizac;äo dos crescimentos maiores a longo prazo. Assim, o calculo
da taxa de crescimento move-se entre o crescimento maximizado
- aparente ou real - e o crescimento real compativel com as
limitac;öes aceitas pela politica geral do pais.
S6 com base nesta taxa de crescimento e que o planejamento
pode decidir se determinadas empresas tem que crescer, estagnar
ou diminuir, sem precisar tomar por referencia a taxa de lucro
que, para tais efeitos, e inoperante dentro do sistema de prec;os
sovietico. Portanto, tais decisöes podem ser formalmente racionais sem que se recorra a taxa de lucro como criterio basico.
No entanto, com a imposic;äo desse criterio de crescimento,
a taxa de lucros capitalista foi substituida por outro criterio formal e mercantil. Näo se substituiu a taxa de lucros pela "satisfac;äo das necessidades ", ja que a satisfac;äo das necessidades näo e
criterio de decisöes econömicas, pois näo pode se transformar em
criterio formal de racionalidade. Na sociedade socialista, esse criterio tambem existe na forma de limitac;äo da maximizac;äo do
crescimento, embora, na realidade, seja o sentido do processo de
produc;äo. Entretanto, näo e nem pode ser criterio de decisöes
enquanto a sociedade socialista continuar produzindo mercadorias. Na sociedade capitalista, as mercadorias säo produzidas em
func;äo dos lucros. Na sociedade socialista sovietica, porem, säo
produzidas em func;äo do crescimento econömico, o que näo e o
mesmo que "satisfac;äo de necessidades ". Por isso, a partir dessa
maximizac;äo do crescimento, aparecem problemas de mistificac;äo analogos a mistificac;äo do capital.
Na sociedade sovietica, a taxa de crescimento e potencialmente um criterio estrutural da sociedade, assim como a taxa de
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lucro o e na sociedade capitalista. Pode-se funcionalizar a sociedade inteira por meio da taxa de crescimento. A distribui9äo de
renda, o sistema de saude, a educa9äo, etc., podem ser avaliados
segtindo suas contribui9öes ao crescimento econömico, analogamente ao que ocorre na sociedade capitalista com sua funcionaliza9äo por meio da taxa de lucro. Kolakowski conta que, em
fins da decada de quarenta, apareceu na Polönia um cartaz
que dizia o seguinte: "Lute contra a tuberculose, porque a tuberculose obstaculiza o desenvolvimento das for9as produtivas!" 0
conjunto da sociedade pode ser definido e funcionalizado pelo
crescimento econömico. E näo ha duvida de que o sistema stalinista levou isso ao extremo.
Entretanto, tal maximiza9äo de crescimento sempre necessita de elemento fixo a partir do qual possa se maximizar. Na
Uniäo Sovietica, esse elemento fixo e o sistema econömico, no
qual o planejamento global determina o equilibrio econömico
geral, ao passo que as empresas autönomas tem que se inserir
nessas orienta9öes econömicas basicas por meio de rela9öes mercantis. Esse sistema econömico proporciona rela9öes de produ9äo estaveis, dentro das quais ocorre todo o processo de crescimento.
Desse modo, a taxa de crescimento e a norma de conduta central em torno da qual se organiza o socialismo sovietico. E, ao
mesmo tempo, e o modo de assegurar um principio de exito no
socialismo sovietico, principio que perpassa todos os niveis da
sociedade. As limita9öes da maximiza9äo do crescimento que
mencionamos - pleno emprego, distribui9äo de renda, seguran9a ecol6gica - näo constituem limita9öes desse principio do
exito, mas sim seus canais. Elas tornam sustentavel o crescimento
a longo prazo. No entanto, por si mesmas, näo constituem limita9öes do principio do exito, embora, de fato, a seguran9a trabalhista e alimenticia da sociedade socialista impe9am uma vigencia
ilimitada do principio do exito, como a sociedade capitalista pode
apresentar.

d) 0 criterio da maximiza~äo
das taxas de crescimento econömico
Corno norma central de conduta, a taxa de crescimento e
tran:formada no valor mais importante da sociedade socialista,
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substituindo a norma central da taxa de lucros capitalista nessa
sua funyäo valorativa.
A forma central atraves da qual o pensamento sovietico efetua essa valorayäo da taxa de crescimento econömico e a mitificayäo do pr6prio desenvolvimento tecnol6gico.

e) A mitifica1rao do progresso tecnico

Aparece entäo um mito tecnol6gico, com suas projeyöes para
o futuro. 0 desenvolvimento tecnol6gico e interpretado como
progresso tecnol6gico que, por uma especie de 16gica implicita,
aproxima cada vez mais a humanidade da realizayäo de seus
sonhos. Trata-se de metas de progresso que, para usar os termos
utilizados por muitos cientistas naturais, säo factiveis em principio. Podemos citar uma projeyäo sovietica desse tipo:

f necessario prolongar a vida do homem ate OS 150 Oll 200
anos, em termos medios, eliminar as doern;:asinfecciosas e redllzir as näo infecciosas ao mfnimo. e preciso superar a velhice e
o cansa<;o e aprender a devolver a vida aqlleles qlle morrem
de forma prematllra Oll por acidente ( ..,) e necessario prodllzir
todas as materias conhecidas da terra, ate as mais complicadas
- as albllminas -, como tambem prodllzir as materias desconhecidas pela natllreza, materias mais dllras qlle o diamante,
mais resistentes ao calor do qlle a terra, materias com maior
temperatllra de fusäo do qlle o 6smio e o wolfrämio, mais flexfveis do qlle a seda, mais elasticas do qlle a borracha. e preciso
criar novas ra<;as de animais e cultivar novos tipos de plantas,
com crescimento mais rapido para fornecer mais carne, leite,
lä, cereais, frlltas, fibras e madeiras para as necessidades da
economia do povo ( ...) e necessario aprender a dominar o tempo, reglllando de tal modo os ventos e o calor como hoje se pode
reglllar os rios, afugentar as nllvens e chamar a chllva e o bom
tempo, a neve e o calor de acordo com a nossa vontade.7
Trata-se de uma projeyäo que, partindo de tendencias tecno16gicas atuais, anuncia metas "possiveis em principio" e, por seu
7 Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Lehrbuch (Bases. do Marxismo-Leninismo. Manual), Berlim, 1960, pp. 825-826.
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turno, concede ao desenvolvimento tecnol6gico grandeza de progresso humano que näo teria fora de tais projec;öes. Alem disso,
esse tipo de projec;äo näo e algo tipicamente sovietico. Ela pode
ser encontrada igualmente no mundo capitalista, em especial nas
decadas de cinqüenta e sessenta. Tarnbern pode se levar tais projec;öes a extremos muito maiores analisando os pr6prios "limites
do possivel ". Ha muitos estudos nessa linha, vinculando-se a
ficc;äo cientifica e a futurologia. E isso existe tanto na Uniäo
Sovietica quanto nos paises capitalistas. Um exemplo muito
instrutivo e dado pelos livros de Arthur C. Clark, especialmente
o seu Profiles of the Future. An Enquiry into the Limits of the
Possible. 0 livro aplica uma especie de calculo infinitesimal a
tendencia do desenvolvimento tecnol6gico. Apresenta metas factiveis em principio, como a comentada viagem por telefone, o ato
de passar por paredes sem qualquer impedimento, a imortalidade
garantida a excec;äo dos acidentes, as formas de comunicac;äo
direta sem necessidade de meios de comunicac;äo ou sem o uso
de linguagens materializadas, o dominio do tempo e do espa90, a
abundäncia quase absoluta, a ressurreic;äo de certos mortos, etc.
Admitindo-se tal calculo infinitesimal, todas essas metas aparecem como "possiveis em principio ", como limites do possivel e,
portanto, como fins dos quais se aproxima o desenvolvimento
tecnol6gico por sua pr6pria inercia. Assim, chegar a esse ponto
e questäo de tempo e de aproveitamento desse tempo para
acelerar o progresso ao maximo possivel. Embora o otimismo
que se encontrava na base dessas projec;:öesinfinitas ja tenha diminuido bastante nos dias de hoje, devido a crise de crescimento
sentida especialmente pela crise ecol6gica, a analise ainda continua perfeitamente vigente.
Embora tais proje96es e a conseqüente valorizac;äo do desenvolvimento tecnico se realizem em todo o mundo, elas apresentam importäncia especial no socialismo sovietico. Corno a taxa
de crescimento e a norma central de conduta dessa sociedade, o
mito tecnol6gico pode ser interpretado diretamente como dimensäo implicita e inata da sociedade socialista. Quanta mais o horizonte infinito do desenvolvimento tecnico valoriza o processo de
crescimento econömico como seu veiculo real, tanto mais tambem confere valor intrinseco e inato a pr6pria estrutura socialista, que tem na taxa de crescimento a sua norma central de conduta. Essa relac;äo näo se apresenta da mesma forma na sociedade capitalista, que tem a taxa de lucros como a sua norma
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central de conduta. Entäo, essa sociedade precisa de grande esfor90 ideol6gico adicional para afirmar que essa maximiza9äo do
crescimento, de fato, e mais bem garantida quando a taxa de
lucro e a norma de conduta e, portanto, quando a sociedade e
capitalista.
No entanto, o pensamento- sovietico näo fica nessa mistifica9äo da taxa de crescimento pelo mito tecnico. Ela leva a proje9äo tecnol6gica para alem da inercia do progresso tecnico, vinculando-a com a meta comunista classica do comunismo. Para
entender essa extensäo, temos que voltar a analise do sistema
econömico sovietico.
Ja analisamos os dois niveis que estruturam o sistema econömico sovietico: por um lado, o planejamento global; por outro
lado, as empresas autönomas inseridas nas metas globais do plano
atraves de rela96es mercantis. Os dois planos se encontram em
rela9äo tensa.
Do ponto de vista das planejadores e das executores do
plano, uma economia como essa e imperfeita. A medida que essa
economia e pensada em termos perfeitos, aparece um modelo
de planejamento perfeito, que e instrumento te6rico destinado a
derivar e analisar tecnicas de planejamento. Trata-se de modelo
que abstrai as constantes fric96es da economia planejada para
poder considera-la em estado teoricamente puro, isto e, como
em laborat6rio. No entanto, a realidade que se planeja nunca
esta - e nunca pode estar - em tal estado de perfei9äo. Ora,
do ponto de vista do planejador, com sua conceitua9äo, determinados aspectos dessa realidade aparecem como imperfei96es, em
rela9äo ao planejamento perfeito. Naturalmente, a principal
imperfei9äo e o fato mesmo da existencia de dois niveis econömicos inter-relacionados conflitivamente. A pr6pria existencia de
rela96es mercantis e de dinheiro, portanto, se apresenta como
imperfei96es da economia planejada. Pensar essa economia perfeitamente planejada implica pensa-la sem rela96es mercantis,
mas dai podem derivar outras imperfei9öes. 0 pr6prio fato de
se necessitar de estimulos materiais para incentivar a for9a de
trabalho a trabalhar aparece como imperfei9äo. E, assim, aparecem sucessivamente imperfei96es que näo poderiam existir em
cconomia perfeitamente organizada. Entäo, se tomamos essas
imperfei9öes do ponto de vista do planejador e imaginamos uma
sociedade futura na qual essas imperfei9öes ja näo existam,
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encontraremos aquilo que o pensamento sovietico considera ser
o comunismo.
Embora o pensamento sovietico jamais vincule o modelo de
planejamento. perfeito com o chamado "comunismo pleno ", os
dois se identificam se os considerarmos como idealizac;öes da
realidade planejada do planejador. Assim, pensando-a como conceito limite da economia planejada, a realidade passa a ter como
seu horizonte infinito tanto o modelo de planejamento perfeito
como a realizac;iio desse comunismo.
A sociedade sovietica niio se interpreta em func;iio do comunismo porque tenha lido Marx, sobre o comunismo; mas sim
porque a idealizac;iio de sua realidade, levada a seu conceito
limite, faz com que tal imagem aparec;a como imagem de perfeic;ao da sociedade socialista. Trata-se mais uma vez de fenömeno
analogo, embora invertido, do que se da em relac;iio a sociedade
capitalista, onde a concorrencia perfeita niio aparece porque
Walras e Pareto tenham falado dela, mas sim porque a idealizac;iio de sua realidade, do ponto de vista burgues, faz surgir essa
imagem que Walras e Pareto formulam. Sua origem, entretanto,
esta na pr6pria realidade estruturada, cuja imagem de perfeic;iio
e essa concorrencia perfeita, que tambem tem o duplo significado de modelo te6rico que .abstrai as constantes fricc;öes dessa sociedade de mercado para considera-la em seu estado teoricamente
puro e da meta que faz com que a sociedade se aproxime de tal
modelo te6rico em nome de valores intrinsecos.

f) A mitifica~äo do progresso social

Desse ponto de vista, o comunismo e compreensivel como o
valor maximo da sociedade socialista. A imagem do comunismo
vincula a mistificac;iio do crescimento econömico atraves do mito
tecnol6gico a perfeic;iio social do ponto de vista do planejador.
Assim, essa perfeic;iio se apresenta como resultado do crescimento econömico projetado a um futuro ilimitado: a perfeic;iio da
sociedade socialista como economia planejada. Desse modo, a
imagem do comunismo e a imagem de institucionalidade perfeita e aperfeic;oada. :8 o valor central dessa sociedade socialista,
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mas s6 pode se-lo porque valoriza infinitamente a norma central
da sociedade socialista, ou seja, a taxa de crescimento.
S6 desse ponto de vista pode-se compreender a coerencia
existente entre a imagem do comunismo e a sociedade socialista
sovietica. A sociedade sovietica e interpretada como estando a
caminho no sentido de futuro infinito de desenvolvimento, rumo
a etapas sempre superiores, com a tendencia a chegar ao chamado "comunismo pleno ", embora nunca o alcance em sua plenitude. No entanto, essa perspectiva infinita e interpretada como a
perspectiva implicita e inata da sociedade socialista atual, que
estaria em constante movimento em dire9äo dessa plenitude.
Embora a sociedade seja socialista, esse socialismo näo constitui
a sociedade definitiva no sentido do nomos do pensamento conservador. 0 socialismo näo e interpretado como nomos a ser consolidado, mas sim como sociedade de transi9äo entre o capitalismo e comunismo, que näo apresenta jamais forma definitiva.
(...) o ideal do comunismo esta profundamente arraigado na
hist6ria e penetra no centro da vida de milhöes de trabalhadores. Os sonhos deste ideal podem ser encontrados ja no comei;:o
da civilizai;:äo,nos contos da "idade de ouro". Muitas reivindicai;:öescomunistas em sua essencia, foram colocadas pelos movimentos de libertai;:äo das massas trabalhadoras da Antigüidade
e da Idade Media (...) No entanto, esses pensadores näo foram
capazes de descobrir o segredo das leis de desenvolvimento
social e de fundamentar cientificamente a possibilidade real e a
necessidade hist6rica do comunismo. S6 o marxismo foi capaz
de transformar o comunismo de utopia em ciencia. E a uniäo
entre o comunismo cientifico e a classe operaria ascendente
criou aquela fori;:ainvensivel que erguera a sociedade ao pr6ximo degrau do progresso social, levando-a do capitalismo ao
comunismo.8
Todos os sonhos estäo ai compreendidos:
Mesmo apresentando-se a ordern comunista em termos gerais,
resta claro que, desde o primeiro momento de sua existencia, ela
torna realidade os desejos mais sonhados da humanidade, seus
sonhos de bem-estar geral e abundäncia, de liberdade e igual•
8 /dem, ibidem, p. 823.
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dade, de paz, de fraternidade e de colabora<;äo entre os homens.
A vit6ria do comunismo sera a realiza<;äo dos sonhos de toda
a humanidade trabalhadora. 9

Nessa perspectiva, o socialismo näo e ainda o comunismo,
mas sim o inicio do caminho que leva a ele. 0 comunismo seria
o desenvolvimento do socialismo ate suas ultimas conseqüencias.
Embora se distinga entre as etapas do socialismo e do comunismo, essas etapas näo se referem a di.ferentes sociedades, mas
sim a uma sociedade que se desenvolve atraves de etapas no
rumo de sua plenitude. 0 comunismo pleno como comunismo
plenamente alcarn;:ado näo e sociedade diferente do socialismo,
mas esse mesmo socialismo levado a sua plenitude. Por isso, o
socialismo e movimento constante, da mesma forma como o comunismo pleno näo e concebido em termos estaticos. Ele continua em movimento, mas em rela<;öes sociais tais que todos os
possiveis conflitos de classe sejam superados. 0 movimento hist6rico e concebido como eterno. Mas, inscrito nessa sua eternidade,
ha o movimento ascen.dente em dire<;äo ao comunismo · pleno.
Desse modo, o comunismo e a meta pratica de plenitude, implicita no socialismo e subjacente as mudan<;as da sociedade socialista.
por assim dizer, o interior infinito da sociedade socialista.
o ideal interior da sociedade socialista, que se desenvolve no
processo infinito da sociedade socialista.
Contra o principio de esperan<;a de Bloch, dizem os partidarios dessa teoria:

:e

:e,

Näo e o prop6sito nem a meta final, mas o processo infinito de
finitas manifesta<;öes da materia - esta e näo outra - a posi<;äo
do materialismo hist6rico e dialetico. 10
Transformar as especula<;öes sobre um futuro distante no centro
de gravidade das reflexöes (ilos6ficas e esteril, desviando-nos
da vida e da participa<;äo ativa na constru<;äo do nosso presente
e do nosso futuro pr6ximo. 11
Os conhecimentos do presente, de suas condi<;öes de desenvolvimento e das leis essenciais do desenvolvimento s6 possibilitam
a previsäo cientffica das etapas pr6ximas, para as quais se diri9 /dem, ibidem, p. 823.
10 VV. AA., Ernst Bloch: Revisi,fa de[ Marxismo (Anti-Bloch),
1957, p. 66.
11 !dem, ibidem, p. 61.

Berlim,

155

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

ge a sociedade. Especulac;:öesrelacionadas com a meta final säo
estranhas ao marxismo.12
Assim, a meta final e como que o horizonte da sociedade
socialista, näo objeto direto de qualquer ac;:äo.Corno perspectiva
do desenvolvimento socialista - perspectiva ultima -, e um
"ideal concreto" subjacente a cada passo da sociedade socialista.
Se se pode alcanc;:a-loou näo algum dia, isso näo esta em discussäo, porque em cada momento continua hav:endo futuro infinito
ao qual se podera ehe gar. Näo e algo exterior a sociedade socialista como objeto de sonhos, e sim o que esta subjacente ao progresso atual em direc;:äo de metas futuras, transcendendo qualquer delas. Ern sua forma mais extrema, esse ideal concreto e
algo como o horizonte do qual o barco se aproxima. A cada
aproximac;:äo, mais o horizonte se afasta:
0 ideal comunista näo e apenas sonho, bela meta, modelo ideal
do futuro, mas tambem, simultaneamente, a afirmac;:äopratica
de tudo o que e bom, como norma geral, como modelo geral. A
medida que o bom se transforma em norma, no transcurso do
desenvolvimento posterior essa norma sera substituida por algo
ainda melhor.'3
Foi precisamente esse tipo de ideal que Bloch criticou
ao falar de "via gern sem firn", q ue em ultima instancia seria
viagem sem sentido e, portanto, perda de esperanc;:a num "inferno ". No entanto, dado o fato de esse comunismo ser conceito
limite abstrato sem possibilidade de realizac;:äo, näo ha forma de
evitar sua transformac;:äo no horizonte de viagem sem firn,
enquanto o comunismo continua sendo interpretado como resultante do progresso no tempo. Assim, continua a interpretac;:äo
das etapas:
Ambos, socialismo e comunismo, representam duas fases da
mesma formac;:äosocioeconömica e, portanto, a passagem da
primeira fase para a segunda s6 pode se realizar atraves da
12 /dem, ibidem, p. 63.

13 J. S. Gromow, Das Problem des Ideals in der Philosophie (0 problema do ideal na filosofia), Gesellschaftswissenschaftliche Beitrage, Berlim,
1961, n~ 5, pp. 543-544.

156

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

consolida<;:aomaxima do socialismo e do aproveitamento de suas
leis vigentes.14
Dito de outra forma, o que importa aqui nao e a substitui<;:iioda
forma<;:aosocioeconömica por outra, mas sim o desenvolvimento
que se realiza dentro de uma forma<;:iioatraves de mudan<;:as
qualitativas e quantitativas. 1'
0 "ideal concreto" inerente a sociedade socialista, como
sua perspectiva e seu horizonte, transforma-se agora em infinitude plena que legitima a sociedade socialista em furn;ao da qual
apareceu. 0 comunismo como socialismo pleno, isto e, sem problemas nem fricc;:6es, legitima o socialismo presente, com seus
problemas e suas fricc;:6es. Pensando o socialismo atual em termos
perfeitos, aparece entao o comunismo, que e colocado como ideal
intrinseco do socialismo, em direc;:ao ao qual o socialismo avanc;:a.0 comunismo e um conceito limite, interpretado como futuro
empirico em direc;:ao ao qual a sociedade avanc;:a.
Da mesma forma que no pensamento liberal, aparece uma
realidade verdadeira por interpretac;:ao do conceito limite em
termos empiricos, em func;:aodo qual a realidade empirica e interpretada e legitimada. Aparece assim um realissimum em func;:ao
do qual a realidade existe.
Os elementos que constituem os germes do comunismo nao se
originam somente no seio do socialismo, isto e, nao nascem
apenas no socialismo; mas tambem representam o desenvolvimento 16gico e o apogeu das rela<;:öessocialistas, de suas leis e
princfpios. Essa e a causa pela qual a transi<;:iiopara o desenvolvimento completo do comunismo nao destr6i as rela<;:öessocialistas, mas, muito mais do que isso, as afirma de certo modo.
Para dar esse passo, nao e necessario amarrar os princfpios do
socialismo, mas, muito mais, garantir a sua completa liberdade
16
de a<;:iio.
A perfeic;:ao do socialismo e o comunismo, desde que se
interprete essa perfeic;:ao como um caminho no tempo. No entanto, esse caminho e predeterminado pelo desenvolvimento das
forc;:as produtivas, que, na interpretac;:ao sovietica, sao consideradas como outro termo para o crescimento econömico e desen14 Z. Stepanjan, "Sobre el Transito Gradual de! Socielismo el Comunis•
mo", in Kommunist, n~ 14, 1959, Moscou, p. 35.
15 !dem, ibidem, p. 37.
16 !dem, ibidem, p. 33.

157

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

volvimento tecnol6gico que o sustentam. Para que o socialismo
avance em dire9äo ao comunismo, e preciso haver esse desenvolvimento das for9as produtivas, cuja expressäo quantitativa esta
na taxa de crescimento. Q socialismo so avan9a a partir das for9as produdvas. A legitima9äo da sociedade socialista por seu
horizonte cömu'nista, portanto, implica a legitima9äo da norina
central de comportamento das sociedades socialistas. Socialismo,
crescimento econömico e comunismö se unem atraves do mito
tecnol6gico.
No eµtanto, e preciso ampliar esse mito tecnol6gico para a
esfera social, a firn de que ele atue especificamente em fun9äo
da sociedade socialista. A linha dessa atua9äo pode ser vista mais
utha vez ~ partir da relac;:äodo sistema econömico planejado real
e o conceito limite do planejamento perfeito. Entäo, a transi9äo
para o comunismo e vista como transi9äo vinculada ao desenvolvimento das for9as produtivas, porque implica a melhoria da
e:conomia planejada ate que funcione de forma completamente
perfeita, especialmente em dois niveis. No primeiro nivel, atraves
de planejamento tal que ja näo haja necessidade de rela96es mercantis. No segundo nivel, atraves de tal realiza9äo do plano que
fac;a com que näo exista mais a necessidade de incentivos materiais, porque cada individuo realiza o que lhe cabe segundo o
plano e por iniciativa pr6pria. Desse modo, a perfeic;äo tecnol6gica e acompanhada pelo aperfei9oamento social que leva ao
comunismo.
Ja a perfei.c;:äodo planejamento e vista nos seguintes termos:
Näo ha a menor duvida de que a fum;:äo de organizar a economia continuara existindo (no comunismo) de alguma forma atraves de uma organizai;:äo qualquer, como fum;:äo de direi;:äo centra1 de desenvolvimento econömico proporcional planejado. No
entanto, e indiscutfvel que essa funi;:äo, segundo o princfpio do
centralismo democratico, unira uma forte direi;:äo central a um
maximo de iniciativa local. A crescente colaborai;:äo e participai;:äo direta das massas na direi;:äo do Estado e da economia, as
formas de organizai;:äo como os constantes conselhos de produi;:äo nas empresas, a participai;:äo das comissöes de sovietes em
contfnuo aumento etc., säo elementos de um desenvolvimento
desse tipo.17
17 A. Ljapin, Von der Sozialistischen zur Kommunistischen Arbeit, Gesellschaftswissenscheftliche Beitrage, Berlim, 1961, n~ 7, p. 270.
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Essa melhoria de aperfeic;:oamento do planejamento, juntamente com sua descentralizac;:ao, chega a seu ponto culminante
com o desaparecimento do dinheiro:
A necessidade de controle sobre as medidas de trabalho e sobre
as medidas de consumo ja näo existem, o dinheiro e suprimido,
as relac;:6esmercadoria-dinheiro desaparecem e, assim, muda a
partir da sua pr6pria base o carater das relac;:6esentre o homem
e a sociedade. Essas relac;:6estornam-se definitivamente livres
de considerac;:6esegofstas e de tudo aquilo que a busca de lucros
e de vantagens materiais traz consigo.18
Embora se trate do desaparecimento do dinheiro preferencialmente como problema moral - embora seja problema da
pr6pria estrutura econ6mica objetiva -, essa perspectiva esta
incluida na imagem do futuro. E isso leva ao desaparecimento
do Estado e ao estabelecimento da chamada "autonomia administrativa no comunismo":
A autonomia administrativa no comunismo e o sistema de organizac;:äoque abrange toda a populac;:äo,que, com a ajuda desse
sistema, realiza diretamente a administrac;:äo de suas pr6prias
quest6es ( ...) No campo da economia - o campo mais importante da autonomia administrativa da sociedade -, isso se dara
pelos metodos do planejamento cientifico da organizac;:äode corporac;:6esvoluntarias e do trabalho em comum, entre coletividades
de produc;:äoe setores econömicos.19
A essa perfeic;:ao do planejamento ao mesmo tempo descentralizado e centralizado une-se a perfeic;:ao da etica do trabalho
de cada um. 0 centro da etica comunista de trabalho e representado pelo principio "de cada um segundo sua capacidade, a cada
um segundo suas necessidades ". E um principio de trabalho
voluntario, por um lado, e de distribuic;ao livre, por outro.
Advoga-se uma tendencia atual no sentido desse principio de
justic;a:
No entanto, nesta luta, como em toda a atividade sovietica, o
elemento obrigat6rio retrocede incessantemente em favor <los
18 Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Lehrbuch, Berlim, 1960. p. 812.
19 /dem, p. 819.
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metodos educacionais, da convicc;ao, da influencia da coletividade e da publicidade. 20
Essa tendencia atual e interpretada como devendo chegar a
seu ponto culminante no comunismo, o que pressupöe alto grau
de abundancia de bens materiais:
Os homens terao mais facilidade para se acostumarem as formas
de distribuic;ao comunista, ja que esta nao lhes exige autolimitac;ao artificial nem vida cheia de privac;öes.21
Ern conseqüencia disso, todo trabalho

e voluntario:

No comunismo, todos os membros da sociedade se deixarao conduzir em seu trabalho apenas por impulsos morais e por sua
elevada consciencia. Ern outras palavras, tratar-se-a de trabalho
gratuito juntamente com satisfac;öes tambem gratuitas de todas
as necessidades dos trabalhadores. 22
Se o trabalhö e voluntario e, portanto, gratuito, a distribuic;:äo
tambem tem que se-lo:
No comunismo, o que vale para a distribuic;ao dos bens materiais e intelectuais e o principio "a cada um segundo suas necessidades". Ern outras palavras, a sociedade outorga a cada individuo, gratuitamente, tudo aquilo de que necessita, independentemente de sua posic;ao, da quantidade e qualidade de trabalho
que e capaz de oferecer.23
Assim, com o comunismo aparece a identidade
resses:

de inte-

0 comunismo, que mudou a produc;äo, a distribuic;ao e o trabalho, tambem garante a absoluta fusao dos interesses socioeconömicos de todos os membros da sociedade.24
20 Genia Nobel. Entwicklung der Sowjetunion auf dem Wege zum Kommunismus (0 desenvolvimento da Uniiio Sovietica no caminho para o comunismo), Einheit, Berlim, 1960, p. 1111.
21 Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Lehrbuch, Berlim, 1960, p. 814.
22 /dem, p. 810.
23 /dem, p. 812.
24 /dem, p. 817.
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E, a partir dessa identidade de interesses, toda a vida mudara:
Se toda obriga9ao desaparece da vida da sociedade, entao mudaräo nao apenas as condi9öes sociais da futura sociedade, mas
tambem o pr6prio homem, que se deixara levar unicamente por
suas convic96es e pelo reconhecimento de suas obriga96es morais.25
Ao inves do luxo, os criterios principais para valorizar as coisas
serao a comunidade e a verdadeira beleza. Os homens ja nao
verao nas coisas objetos de vaidade, nem a medida de seu exito
na vida, da mesma forma que sua vida tampouco estara orientada em fun9ao de adquirir coisas; o que ocorrera sera que as
coisas terao devolvido o seu verdadeiro sentido, que e aliviar e
embelezar a vida dos homens.26

Desse modo, socialismo, crescimento econömico e comunismo estäo unidos em unidade de presente e futuro, na qual o
projeto de todo o futuro possfvel e considerado como o desenvolvimento das potencialidades da sociedade socialista presente.
Fora dessa sociedade näo existe futuro.
Trata-se de pensamento extremamente tecnocrata - e, mais
ainda, grandiosamente tecnocrata. 0 destino da humanidade torna-se calculavel a partir das taxas de crescimento. A humanidade pode ser conduzida a um progresso sempre maior, que depende de um conjunto tecnico de solrn;:öes.Nada fica por fazer, desde
que se mantenha esse caminho seguro e ascendente do progresso
tecnico socialmente encaminhado. Quanta mais as forc;:asprodutivas säo concebidas em termos de crescimento quantitativo e
quanto mais exclusivamente seu conteudo pode se expressar atraves do estagio da tecnica e da produtividade do trabalho, tanto
mais seguro parece ser o metodo.
Assim, interpretando-se o conceito limite do planejamento
perfeito como futuro empfrico possfvel, no qual a realidade da
sociedade socialista se aproxima gradualmente, entäo essa sociedade se legitima e afirma toda uma etica social que e o conjunto
de normas implfcitas a orientac;:äo voltada para a maximizac;:ao
do crescimento econömico.
25 ldem, p. 817.
26 ldem, p. 815.
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g) 0 carater transcendental
do conceito de comunismo

Trata-se, sem duvida, de pensamento extremamente coerente.
Isso pode ser mo:,trado precisamente pela analogia com o pensamento neoliberal. Embora esse pensamento apere com o conceito
limite te6rico de concorrencia perfeita, que e transformado em
futuro empirico do qual se aproxima a realidade da sociedade
capitalista, aproxima<;:ä.oda qual se deriva a legitima<;:ä.oda sociedade e toda uma etica social de maximiza9ä.o das lucros, o penc:amento neoliberal nä.o alcan<;:aesse grau de coerencia. 0 seu
conceito de concorrencia perfeita, que e transformado em futuro
empirico do qual se aproxima a realidade da sociedade capitalista, aproxima9ä.o da qual se deriva a legitima9ä.o da sociedade e
toda uma etica social de maximiza<;:ä.odas lucros, o pensamento
neoliberal nä.o alcan9a esse grau de coerencia. 0 seu conceito de
concorrencia perfeita nem sequer e teoricamente consistente e a
deriva9ä.o das valores que realiza atraves do processo de aproxima9ä.o falha teoricamente, porque nä.o pode tornar comensuravel a utilidade individual a partir da qual teria que se derivar
uma fun9ä.o de bem-estar social.
No pensamento sovietico, tais problemas de consistencia
te6rica nä.o se apresentam. 0 conceito limite do planejamento
perfeito e teoricamente consistente e o problema da incompatibilidade da utilidade individual na deriva9ä.o da fun9ä.o de bem-estar nä.o existe, porque isso e derivado da taxa de crescimento,
que ja e expressä.o social.
No caso de nossa analise, adquire especial interesse um exito
particular, que consiste no fato de o socialismo sovietico ter sido
capaz de constituir uma legitima9ä.o do poder que nä.o repousa
sobre o uso e o abuso da religiä.o. Todas as sociedades anteriores,
embora a revolu9ä.o francesa ja tenha realizado a tentativa para
a supera9ä.o do problema, apresentam em comum a ideia de que
o poder e Deus ou, pelo menos, um mandato de Deus, com
poder por gra9a de Deus. Ja o poder sovietico, efetivamente,
renuncia a religiä.o como fonte de legitima9ä.o.
Com efeito, o pensamento sovietico nä.o opera com expressöes transcendentes para seus conceitos limites transcendentais.
Esse pensamento tambem e tripolar, com realidade empirica no
centro, cercada por conceitos limites. Corno conceito limite posi162
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tivo, figura o comunismo, que e interpretado como meta empirica: uma infinitude interior ao homem, que o pensamento sovietico näo vincula a nenhum Deus. A referencia ja citada de Lunarcharski, "Se existe um Deus, esse Deus e a vida", näo e tipica
do pensamento sovietico. Esse pensamento considera muito mais
a vida do homem, em todas as suas dimensöes, como questäo das
pr6prios homens. No entanto, tal ideia näo esta totalmente ausente a Uniäo Sovietica. Referencias como esta abundam na literatura em geral. Mas näo säo parte expressa da estrutura legitimadora do sistema.
Efetivamente, o misticismo do Deus do poder foi substituido
pelo mito tecnol6gico que ja descrevemos. Tarnbern existe um
mito, mas os sovieticos näo o vinculam a Deus. Corno conceito
limite negativo, em contrapartida, o pensamento sovietico refere-se constantemente ao perigo do aniquilamento por uma guerra
atömica. Ai tambem existe diferern;:a em rela<;:äoao conceito limite neoliberal. Para este, o conceito limite negativo e o caos como
produto do socialismo. Isso faz com que a guerra atömica apare<;:ainclusive como a possibilidade de evitar o pior. Ja no pensamento sovietico, ela e o pior, temendo-se o capitalismo pela perspectiva de aniquilamento por meio da guerra atömica. Assim, o
conceito limite negativo do pensamento sovietico näo eo capitalismo em si mesmo. Na perspectiva wvietica existe confian<;:atotal de
que o capitalismo terminara e que cada vit6ria do capitalismo e
transit6ria. Se essa perspectiva teme o capitalismo, isso se deve a
razäo de que, atraves da guerra atömica, ele pode acabar com a
pr6pria hist6ria. Ja para o pensamento neoliberal o maior perigo e o socialismo, percebido como perda definitiva da humanidade. Para o pensamento sovietico, por seu turno, o capitalismo
e desafio que pode ser enfrentado com seguran<;:aabsoluta, a näo
ser que haja guerra atömica.
Nessa visäo tripolar, pouco cabem expressöes transcendentes para esses conceitos limites. Efetivamente, eles säo secularizados em seu grau maximo, considerando o melhor eo pior como
uma responsabilidade humana. No entanto, essa coerencia do
pensamento sovietico näo e täo perfeita como parece a primeira
vista. Sua problematica salta aos olhos quando a critica se concentra em seu conceito de aproxima<;:äoao comunismo. Evidentemente, trata-se do progresso infinito aplicado ao desenvolvimento de uma hist6ria real. 0 resultado e progresso tal que näo
pode chegar a seu firn nem sequer em tempo infinito. Para usar
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os termos de Bloch: trata-se de progresso infinito no sentido
de viagem sem firn, aproxima9äo sem aproxima9äo. Sendo infinitamente inalcan9avel, tal aproxima9äo revela-se aproxima9äo
absolutamente ilus6ria.
Ja vimos o progresso infinito em seus dois niveis. Por um
lado, e progresso infinito te6rico que parte das estruturas economicas com seu centro, que e o planejamento orientado pela
maximiza9äo das taxas de crescimento economico. Esse progresso infinito dimana da imagem do planejamento perfeito, que e
modelo te6rico necessario para a deriva9äo das tecnicas de planejamento. Podemos encontrar progressos infinitos te6ricos desse
tipo em todas as ciencias empiricas, como tambem os vimos, especialmente, no pensamento conservador, neoclassico e anarquista.
Apresenta-se o conceito limite positivo que expressa a institucionalidade em seu funcionamento perfeito, sem fric9öes ou imperfei9öes. Mas, nesse progresso infinito, tambem sempre aparece
uma transforma9äo da institucionalidade pelo pr6prio processo
de abstra9äo, uma especie de contradi9äo dialetica. Pensando-se
a institucionalidade em termos perfeitos como conceito limite,
a institucionalidade real parece desaparecer. Na plausibilidade
perfeita, a fun9äo social de legitima9äo deixa de existir. Na
concorrencia perfeita, o processo real de concorrencia perfeita
deixa de existir. E agora, vemos que tambem no planejamento
perfeito deixa de existir o processo real de planejamento, a medida que e precirn abstrair as rela9öes mercantis e a coa9äo legal
como elementos desse planejamento. 0 planejamento perfeito e
ausencia de planejamento real, assim como a concorrencia perf eita e ausencia de concorrencia real e como a legitima9äo perfeita
e ausencia das fun9öes reais de legitima9äo. Trata-se de contradi9ö_esdialeticas implicitas ao processo de abstra9äo, por meio do
progresso infinito. Ja vimos a exce9äo do progresso infinito na
abstra9äo anarquista. Corno ele näo parte de realidade institucionalizada, sua passagem para a anarquia como conceito limite
näo apresenta essa contradi9äo dialetica.
Por outro lado, temos o progresso infinito de aproxima9äo
real, cuja finalidade näo e a elabora9äo te6rica do conceito limite,
mas sim a aproxima9äo pratica a esse conceito atraves do progresso infinito no tempo. Uma seqüencia de atos humanos voltada para o futuro e interpretada como aproxima9äo a esse conceito limite teoricamente estabelecido pelo progresso infinito te6rico. Exemplo disso e a taxa de crescimento como caminho para
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o socialismo ou a taxa de lucro como caminho para a sociedade
do mercado total. Mas, sendo impedida a realiza9äo desse conceito limite pela pr6pria condi9äo humana, nem um processo
infinito pode conseguir alcan9ar essa meta. Teoricamente, essa
impossibilidade revela-se pelos pressupostos implicitos em qualquer conceito de perfei9äo: conhecimento perfeito e velocidade
infinita de rea9äo dos fatores. 0 processo real de aproxima9äo
näo se aproxima de tais condi96es pressupostas. Assim, näo se
aproxima da meta descrita nos termos do conceito limite. 0 que
aparece como contradii;:äo dialetica no progresso infinito te6rico
apresenta-se agora, no progresso infinito de aproxima9äo real,
como impossibilidade infinita, ou, se recorrermos a expressäo de
Hegel, como ma infinitude, ou, na de Bloch, como viagem
sem firn.
Dai decorre que institucionalidades como o planejamento,
o mercado, a legitimai;:äo, o Estado, etc., tem sua essencia em
sua pr6pria imperfeii;:äo. Tais elementos existem somente porque
existem em termos imperfeitos. Para falar em termos dos pressupostos de possibilidade de tais perfei96es institucionais, essas
institucionalidades tem sua razäo de ser na ausencia da possibilidade do conhecimento perfeito e da velocidade infinita de reai;:äo
dos fatores de produ9äo. Näo ha outro modo de expressar a razäo
da existencia de todo o sistema institucional alem desse. As
imagens da institui9äo perfeita e da conseqüente ap;oxima9äo
infinita a sua realiza9äo näo säo mais do que reflexos da realidade, näo tendo nenhum carater "ontol6gico ". Mas nem por isso
säo simplesmente "superfluos ". Tais reflexos existem e säo elementos nece3sarios para o conhecimento e a transforma9äo da
realidade. Essa transformai;:äo da realidade, porem, nunca tem
o carater de aproxima9äo. Esses conceitos limites nos däo elementos de juizo sobre a realidade, elementos que näo e possivel
ter sem tais conceitos. No entanto, apresentados como meta de
a9äo, säo simplesmente ·;äos reflexos. Tanto a contradi9äo dialetica contida no processo de abstra9äo pelo progresso infinito, do
qual resulta o conceito limite, como a analise da ma infinitude do
processo real de aproxima9äo demonsham esse carater dos conceitos limites.
No entanto, a medida que a sociedade busca e pretende
alcan9ar seu sentido em tais aproxima96es, a critica de sua ma
infinitude leva a crise do sentido da sociedade. Näo se deve
entender essa critica como uma simples atividade teoricamente
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critica. Trata-se da expenencia diaria, que tende a revelar tais
sentidos como väos. Ern contrapartida, a legitima9äo da sociedade se esforc;a por insistir no sentido de tal aproxima9äo. A discussäo sobre o carater dos conceitos limites e da aproxima9äo real
a eles, portanto, e discussäo sobre a legitimidade de uma sociedade. Assim, dizer que o pensamento sovietico apresenta como
incoerencia essa ma infinitude equivale a dizer que apresenta
crise potencial de legitimidade, que e a crise do seu sentido. A
medida que, na sociedade sovietica, se tornasse claro que a viagern para o comunismo e viagem sem firn, essa sociedade perderia seu sentido e sua legitimidade. A partir dessa crise, ela teria
que se reformular desde as suas pr6prias raizes.
Corno vimos, o pensamento anarquista näo apresenta as mesmas contradi96es dialeticas que os pensamentos de perfei9äo institucional. Isto torna-se evidente pelo fato de o pensamento anarquista näo ser um fato desenvolvido em torno de institui96es. Instituic;öes säo canais ou formas da vida material. Os pensamentos da perfeic;äo institucional concebem tais instituic;öes em
sua perfeic;äo. Ern contrapartida, o pensamento anarquista pensa
a vida material em termos perfeitamente vividos e, portanto,
chega a conclusäo de que a vida material perfeitamente coordenada e vida sem nenhuma institucionaliza9äo -, nem propriedade, nem familia, nem Estado. E, assim, chega a seu conceito
limite de ordern espontänea ou anarquia, que e o conceito da
liberdade mais absoluta. 0 fato de esse conceito limite näo
conter a contradic;äo dialetica analisada corresponde a outro
fato: o pensamento anarquista näo conhece nem pode conhecer
media96es institucionais de realiza9äo. E a liberdade alem de
todas as limitac;öes institucionais. E, como essa liberdade esta
alem das instituic;öes, estas näo podem se aproximar da liberdade no tempo, nem aparece qualquer reflexo nesse sentido. No
entanto, tambem näo e realizada, pelas mesmas razöes pelas quais
os conceitos limites institucionais näo o säo. A anarquia tambem
e conceito transcendental e a liberdade anarquista e a liberdade
transcendental.
Mas a liberdade anarquista s6 e liberdade se concebida como
liberdade transcendental. Se interpretarmos o anarquismo como
conceito empfrico realizavel, entäo a a<;:äodireta e o unico modo
de realiza-lo e a simples destruic;äo aparece como o unico caminho real para construir essa realidade. Corno a anarquia näo
deixa espa90 para o reflexo de uma aproxima9äo institucional no
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ternpo, no sentido de sua realizac;:ao, sua interpretac;:ao ernpmca
apresenta o reflexo de sua realizac;:ao pela ac;:aodireta e a destruic;:aono sentido de Bakunin: "A paixao da destruic;:ao e paixao
criadora". Mas, corno se trata de reflexo, o resultado nao e a
liberdade, rnas sornente a destruic;:ao, sern qualquer criac;:ao. No
entanto, expressando-se a liberdade anarquista ern sua transcendentalidade - e, portanto, expressando-a corno nao-factfvel -,
ela se revela a grande forrnulac;:ao da liberdade hurnana, liberdade que nunca pode ser forrnulada ern terrnos rnais grandiosos.
Assirn, o cornunisrno do pensarnento sovietico e o anarquisrno nao sao a rnesrna coisa, ernbora tenharn a rnesrna raiz e sejarn
arnbos igualrnente nao-factfveis. 0 cornunisrno e a institucionalidade perfeita, a ordern institucional perfeita. A anarquia e a
ordern espontänea das relac;:öes hurnanas perfeitas, que nao
necessita rnais se institucionalizar. Ern terrnos rnfticos, a diferenc;:ae a rnesrna existente entre o jardirn do Eden, corn sua arvore
proibida, e o novo Eden, ern que ja nao ha arvore proibida. No
entanto, corno conceitos lirnites, arnbos sao nao-factiveis.
Por outro lado, o pressuposto de factibilidade e o rnesrno
para arnbos: o conhecirnento perfeito, que nao e alcanc;:ado.
Desse rnodo, forrnarn urna cabec;:ade Jänus. Forrnulando a liberdade ern terrnos institucionais, o cornunisrno se revela ilus6rio.
Forrnulando-a ern terrnos diretos, o resultado e a ordern espontänea, que e sirnplesrnente nao-factfvel. Entretanto, essa dupla face
da perfeic;:ao nao e adequadarnente descrita na relac;:aoentre Marx
e Bakunin. Essa relac;:aoe entre institucionalizac;:ao e a ac;:aodireta. 0 pr6prio Marx se defronta corn essa problernatica corno
resultado de sua teoria, interpretando-a entao ern terrnos do
rdno da necessidade e do reino da liberdade. 0 cornunisrno sovietico e esse reino da necessidade pensado ern sua perfeic;:ao, ao
passo que o reino da liberdade e aquela liberdade transcendental
que se encontra alern do cornunisrno, tendo sua raiz no anarquisrno.
Tornados ern sua perfeic;:ao, arnbos sao nao-factfveis. A liberdade transcendental, que e a liberdade anarquista, revela-se no
jardirn do Eden sern arvore proibida, cuja entrada e vigiada e
obstrufda por dois anjos: o anjo da rna infinitude e o anjo da
destruic;:ao pela ac;:aodireta. E entao surge a pergunta: corno se
pode encarnar essa liberdade ern urna sociedade que nao tern
acesso direto a ela?
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5

A METODOLOGIA DE POPPER E SUAS
ANALISES TEÖRICAS DO PLANEJAMENTO,
DA CONCORRfNCIA E DO PROCESSO
DE INSTITUCIONALIZA~AO

A seguir, procurarei analisar a relac;:äoentre a metodologia
explicita de Popper e os elementos metodol6gicos que aparecem
em suas analises te6ricas dos fenömenos empiricos ja mencionados do planejamento, da concorrencia do mercado e do processo
de institucionalizac;:äo em geral. Nossa analise girara em torno de
dois p6los do pensamento de Popper. Por um lado, suas teses
metodol6gicas, que sustentam que a validade das teorias empfricas repousa sobre enunciados falseaveis e que somente esses
enunciados podem garantir o status cientffico de tais teorias. Por
outro lado, suas afirmac;:öes ou crfticas a determinadas teorias
das ciencias sociais, as quais da certo desenvolvimento pr6prio.
Antes de mais nada, coloca-se a questäo da consistencia
metodol6gica das analises empfricas de Popper, consistencia
medida por sua compatibilidade com a metodologia explfcita que
o pr6prio Popper apresenta. Defendo a tese de que nosso autor,
em suas analises te6ricas sobre a empiria, guia-se por princfpios
metodol6gicos näo explicitos, que näo sao compativeis com a metodologia que ele defende explicitamente em suas analises metodol6gicas. Assim, no pensamento de Popper, aparece uma contradic;:äo entre duas metodologias mutuamente excludentes. Para
alem da constatac;:äo dessa contradic;:äo, que invalida seu pensamento, considero que uma metodologia das ciencias empiricas e
incompatf vel com as teses metodo16gicas de Popper, a medida
que a metodologia implicita em suas analises empiricas pode ser
efetivamente um passo para a metodologia mais adequada das
ciencias empiricas.
Dando por conhecida a metodologia explicita de Popper,
discutirei a tese principal desse trabalho a partir de suas refe169
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rencias a teoria de planejamento econömico, a teoria da concorrencia do mercado e a teoria do processo de institucionalizac;:äo,
tal como aparecem especialmente em seus livros A sociedade
aberta e seus inimigos, A miseria do historicismo e Conhecimento objetivo. A reflexäo final sobre a metodologia se baseara em
ceu livro L6gica da pesquisa cienttfica.

a) A teoria popperiana do planejamento,
da concorrencia e da institucionaliza.;äo em gerat

Podemos comec;:ar ressal tando que todas essas teorias de
Popper säo geradas a partir de um princfpio comum, que, ademais, e princfpio central de toda a sua teoria sobre a sociedade.
Trata-se de afirmac;:äo empirica wbre a indole da impossibilidade
empirica absoluta, que constitui o principio geral empirico da
impossibilidade. Popper toma esse princf pio da impossibilidade
emprestado da teoria econömica de Hayek. Ele poderia ser resumido na tese de que toda ac;:äo social humana e limitada pelo
fato de que o conjunto dos conhecimentos humanos näo e centralizavel em uma s6 cabec;:a ou instäncia. Assim, e impossivel o
conhecimento perfeito de todos os fatos da relac;:äo social humana interdependente. Essa impossibilidade vale tanto para cada
homem como para qualquer grupo humano e, por conseguinte,
para toda instituic;:äo humana. 1
Popper näo expressa esse princf pio da impossibilidade em
termos hipoteticos ou de algum "ainda näo ", mas sim em termos
categ6ricos. Seus juizos a respeito apresentam muito mais o
carater de juizos apoditicos que advogam um "nunca jamais ", ou
seja, uma impossibilidade fatal e insuperavel para a ac;:aohumana. Popper expressa esse carater fatal da impossibilidade do
conhecimento ilimitado atraves de termo extremamente problematico: sustenta que se trata de "impossibilidade l6gica".2 Refere-se, portanto, a instituic;:öes cuja realizac;:äo pressuporia tal
conhecimento ilimitado, instituic;:öes que säo logicamente impos1 Karl Popper, La Miseria de[ Historicismo, Alianza Editorial, Madri,
1973, espedalmente pp. 78-79, 103-104, etc.
2 /dem, ibidem, p. 93.
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siveis. Sem assumir tais termos como nossos, eles comprovam
que Popper realiza juizo apoditico, ao qual da carater categ6rico.
Naturalmente, a afirma9äo de limita9ifo inevitavel do conhecimento humano nada tem de novo. 0 pensamento metafisico
a expressa por sua caracteriza9äo de Deus como o onisciente.
Somente Deus tem conhecimento ilimitado, ao passo que o homem apresenta inevitavelmente conhecimento limitado. Trata-se
tambem da convic9äo do senso comum de todas as epocas. No
cntanto, na forma pela qual Max Weber - e depois, especialmente, Hayek e Popper - a introduzem nas ciencias sociais e
sobretudo na teoria economica, significa algo novo. Ern especial,
Hayek transforma esse juizo apoditico onipresente em jufzo categ6rico relevante para a praxis social. Assim, pois, somente em
nosso seculo e que ele aparece como categoria de discernimento
da a9äo social humana, da qual se deriva agora, expressamente,
a impossibilidade de qualquer a9äo humana cuja realiza9äo
exigisse tal conhecimento ilimitado. E nessa forma de categoria
que Popper assume o juizo apodf tico da impossibilidade do
conhecimento humano perfeito, usando-o em suas analises te6ricas como principio geral empfrico da impossibilidade.
Essa afirma9äo da impossibilidade em termos de categoria
e novidade nas ciencias sociais atuais, apresentando inegavel
importäncia. Mas o que nos interessa näo e a analise dessa impo1täncia, e sim a analise do status metodol6gico desse principio da
impossibilidade - e de outros principios - diante da metodologia de Popper. Esta metodologia s6 admite na ciencia enunciados falseaveis e, portanto, enunciados que podem ser pronunciados nos termos de um "ainda näo". No entanto, os principios da impossibilidade negam esse "ainda näo" e, conseqüentemente, tem a forma de enunciados näo-falseaveis. Logo, um
principio de impossibilidade e falso no caso de ser falseavel,
com o que Popper chega a um resultado que amea9a toda a sua
metodologia. Se um enunciado de impossibilidade afirmar um
"ainda näo" (por exemplo, "ainda näo e possivel o homem viajar
a Venus"), näo tem carater apodf tico, näo servindo para juizos
em termos de categorias. Com efeito, tais juizos säo de tipo apodftico, isto e, sustentam um "nunca jamais ". Par sua forma, eles
näo podem ser falseaveis: enquanto juizos categ6ricos, revelam-se
falsos quando podem ser falseaveis. Demonstrar que um principio de impossibilidade e falseavel ja significa, por si mesmo,
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demonstrar que ele e falso. 0 principio geral empirico da impossibilidade se afirma em sua validade precisamente por sua afirmayao de que nao e falseavel.
Ate parece que Popper tenta encobrir esse fato que invalida
sua metodologia atraves de simples jogo de palavras: ele designa
tais impossibilidades com a expressao "impossibilidades 16gicas".
Para podermos tirar conclusöes, temos que ver como ele tenta
demonstrar o seu carater 16gico e nao empirico.
a.1) A teoria do planejamento economico de Popper
A teoria do planejamento econömico de Popper e uma
critica do planejamento, constituindo, como tal, o nucleo de seu
conceito de utopismo e de sua denuncia. Assim, representa a base
de sua visao do mundo, um mundo dividido entre a sociedade
aberta e seus inimigos. Dai a importäncia que ele da a elaborayao
dessa teoria. Entao reaparece o problema da metodologia popperiana. 0 juizo de Popper sobre o planejamento pode ser considerado hipotetico ate mesmo quando ele conclama a se reprimir
aqueles que nao o compartilham?
A critica do planejamento elaborada por Popper apresenta
um contexto amplo, sem o qual nao e compreensivel. Popper
sustenta que o planejamento do conjunto social e impossivel
porque isso pressupöe conhecimento ilimitado. Nao obstante, e
possivel tentar o impossivel, embora isso, segundo Popper, leve
a destruiyao da sociedade, entendida como caos (o caos ordenado de von Mises),_a tirania ou a sociedade fechada, etc. Trata-se,
entao, de predisposiyao inevitavel para a violencia, diante da
qual e legitima a aplicayao da violencia. Ou seja, a utopia leva o
utopismo a violencia e, portanto, e preciso reprimir - mesmo
violentamente - o utopista. Desse modo, a critica do planejamento de Popper converte-se em legitimayao da violencia contra
aqueles que nao a compartilham e, como em qualquer ideologia,
essa legitimayao da violencia passa pela afirmayao de que os
outros, contra os quais essa violencia se volta, e que sao os violentos.
Somente nesse quadro e que se torna apreensivel a critica
de Popper ao planejamento. Par um lado, trata-se da demonstrayao da impossibilidade 16gica do planejamento. Par outro lado,
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trata-se da demonstra<;ao do efeito nefasto dessa tentativa de
realizar um planejamento logicamente impossivel.
Vamos partir, assim, da demonstra<;ao da impossibilidade
16gica do planejamento. Popper tenta essa demonstra<;ao de dois
modos diferentes. 0 primeiro pode ser encontrado em A miseria do historicismo, 3 ao passo que a outra se encontra no "Prologo" a edi<;ao inglesa de 1957 dessa obra, 4 sendo destacada por
Popper como a mais importante e definitiva.
0 primeiro argumento e o mais conhecido, referindo-se nao
apenas ao planejamento econömico, mas ao planejamento de toda
a sociedade, implicando obviamente a economia. Popper tem em
mente um passive! planejador, que tenta planejar literalmente
tudo. Nesse sentido, enfoca um planejamento total. Assim resume
o argumento de sua impossibilidade:
0 termo "sociedade", naturalmente, abarca todas as rela<;öes
sociais, inclusive as pessoais: tanto as de uma mäe com seu filho
como as de um funcionario do Juizado de Menores com qualquer dos dois. Por varias razöes, säo inteiramente impossiveis
todas ou "quase todas" estas relagöes, nem que seja porque,
com todo novo controle das relaröes sociais, criamos um sem
numero de novas relaröes a controlar. Ern resumo, a impossibilidade e impossibilidade l6gica. (A tentativa leva a regressäo infinita: a posigäo e a mesma no caso da tentativa de estudar a totalidade da sociedade que teria que incluir este estudo). (Os grifos
säo nossos).5

Esse argumento e correto no caso de supormos que o planejador, por um lado, quer efetivamente planejar literalmente tudo
e, por outro lado, possui a priori conhecimentos limitados, ou
seja, teremos que supor que vale tambem para ele o principio
empirico geral da impossibilidade de um conhecimento ilimitado. Nesse caso, se produz um planejamento que e tentativa de
planejar tudo, ao passo que o pr6prio mecanismo do planejamento impede que se alcance esta meta. Nem um tempo infinito
e suficiente para que se possa planejar tudo. Par conseguinte,
tal tentativa e falaciosa. Podemos deduzir esse planejamento
falacioso do principio da impossibilidade, mas tambem podemos
3 /dem, ibidem, especialmente, p. 93.
4 /dem, ibidem, pp. 11-14.
5 /dem, ibidem, pp. 93-94.
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deduzir da frustrac;:äo de tal tentativa de planejamento total a
vigencia da impossibilidade do conhecimento ilimitado.
Esta ultima deduc;:äo e uma especie de induc;:äo: como a
tentativa falha, se conclui que qualquer reflexäo tambem falhara no futuro, decorrendo dai que falha por uma razäo inevitavel.
Buscando tal razäo, a encontramos no conhecimento limitado
em termos de um principio de impossibilidade. Assim, transformamos um juizo hipotetico segundo o qual ate agora tais tentativas de planejamento total fracassaram em um juizo apoditico,
segundo o qual fracassaräo sempre. A partir desse juizo apoditico, formulamos um juizo categ6rico, segundo o qual a instituic;:äo do planejamento fatalmente desemboca em planejamento
frustrado, na medida em que tenta planificar tudo. Dai, deduzimos que e fatalmente inevitavel renunciar a esse planejamento
de tudo, quando tal ocorre. A partir disso tudo, Popper conclui
que e preciso reprimir aquele que tente realizar tal planejamento,
tanto em nome do impossivel que tenta realizar, como porque sua
tentativa de realizac;:äodestr6i a realizac;:äodaquilo que e possivel.
No entanto, o argumento apresenta duas fraquezas. A primeira consiste na tese do carater 16gico da impossibilidade do
planejamento total. Se a razäo e a vigencia de um principio empirico geral da impossibilidade, tal impossibilidade näo e 16gica,
mas sim fatica. Näo e logicamente impossivel que um homem
tenha um conhecimento limitado: isto e impossivel faticamente.
A 16gica näo nos diz nada sobre esse ponto, porque ela e vazia
em relac;:äo a qualquer conteudo empirico, pelo menos quando
entendemos por 16gica a 16gica formal. A medida que Popper
nos diz permanentemente que näo existe outra 16gica, se aceitarmos o conteudo de seu argumento teremos que rejeitar sua apresentac;:äo metodol6gica no sentido da impossibilidade l6gica.
Por outro lado, o argumento expressa um juizo empirico
sobre a relac;:äodo homem atuante com a totalidade dos fenömenos empiricos que o cercam. A caracterizac;:äo dessa relac;:äoapresenta como resultado o principio da impossibilidade, do qual se
deriva a inevitavel frustrac;:äo do planejamento de tudo. A palavra "16gica" esconde apenas o fato desse juizo, cuja aceitac;:äo
näo cabe na metodologia de Popper, chegando mesmo a destrui-la. 0 juizo näo e falseavel, no entanto, e um juizo empirico de
validade cientifica.
E aqui aparece a segunda fraqueza do argumento de Popper.
Ele nos diz que a tentativa impossivel da realizac;:äo desse plane174
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jamento total desemboca na "regressäo infinita". Entretanto, näo
existe tal regressäo infinita, mas apenas aquilo que Hegel chama
"progressäo infinita". A regressäo aponta para tras; a progressäo
aponta para a frente. 0 argumento de Popper refere-se a algo
que acontecera no futuro e näo no passado: e uma predi<;:äo a
partir de um principio de impossibilidade que preve algo que
acontecera c;m todos os futuros possiveis. Assim, o que Popper
estabelece e a lei da hist6ria em forma de predic;äo da progressäo
infinita. Foi Hegel quem enfocou pela primeira vez tais progressöes, imputando-lhe o carater de "ma infinitude", que e outra
expres::;äo para designar a frustrac;äo da perseguic;äo da meta
da progressäo.
Assim, portanto, podemos resumir adequadamente a tese de
Popper nos seguintes termos: devido a impossibilidade do planejamento total, a tentativa de realiza-lo desemboca na "progressäo
infinita" que e de "ma infinitude", no sentido de que näo consegue alcanc;ar sua meta nem mesmo em tempo infinito. 0 argumento de Popper revela-se entäo argumento dialetico hegeliano.
E, efetivamente, nesse contexto, Hegel fala de impossibilidades
16gicas. Alem de Popper, Hegel e o unico que considera tais proces~os como logicamente impossiveis. Conseqüentemente, e muito
surpreendente e reveladora a nota que Popper coloca ao pe da
pagina do texto acima citado:
Os holistas talvez tenham a esperam;:a de sair dessa dificuldade
atraves da nega<;:äoda validade da 16gica, que consideram ter
sido arrombada pela dialetica. Tentei barrar-lhes esse caminho
em What is Dialectic?6

A nota revela apenas a incapacidade de Popper para entender os argumentos das outros e ate mesmo os seus pr6prios argumentos. Cego por seu 6dio a Hegel, transforma-se em ignorante,
quando seu argumento e pura dialetica hegeliana.
No entanto, Popper näo esta totalmente satisfeito com esse
seu primeiro argumento da impossibilidade do planejamento total.
Na realidade, o argumento e concludente, mas Popper se importa
muito mais com o seu carater 16gico. Ele precisa sustentar tal
carater 16gico para proteger sua metodologia, que estaria derrocada se a impossibilidade näo fasse 16gica, pois, nesse caso, teria
6 /dem, ibidem, p. 93, nota 37.
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que aceitar enunciados näo-falseaveis no interior da ciencia
ernpirica.
Ern seu pr6logo a edi9äo inglesa de 1957 de A miseria do
historicismo, Popper apresenta um argurnento transforrnado que
lhe parece suficienternente definitivo. Da argurnenta9äo estrita
do planejarnento, ele passa agora a previsäo cientifica irnplicada
ern qualquer planejamento, com o que transforma seu argumento
ern critica de todo conhecimento do futuro. Volta-se contra o
cientista que pretende saber tudo, inclusive aquilo que s6 podera
saber amanhä. Assim, Popper descobre um progresso infinito
frustrado, do tipo de sua primeira critica do planejamento:
( ...) se existe na realidade crescimento dos conhecimentos humanos, näo podemos antecipar hoje o que s6 saberemos amanhä
( ...) Minha prova consiste em mostrar que nenhum previsor
cientif ico - seja homem ou maquina - tem a possibilidade de
predizer por metodos cientificos os seus pr6prios resultados
futuros. A tentativa de realiza-lo s6 pode alcam;:ar resultado depois que o fato tenha ocorrido, mas ai ja e muito tarde para
uma previsäo; desse modo, s6 pode alcarn;:ar resultado depois
que a previsäo se tiver convertido em retrodi<;:äo.
Corno e puramente l6g:co, esse argumento se aplica a previsores
cientfficos de qualquer complexidade, inclusive "sociedades" de
previsores mutuos. Mas isso significa que nenhuma sociedade
pode prever cientificamente os seus pr6prios estados de conhecimento futuro. (0 ultimo grifo e nosso).7

Ele apresenta esse argumento como "prova l6gica". 0 argumento näo se volta contra as previsöes aproximadas, mas sim
contra as previsöes exatas. Segundo Popper, a ciencia näo pode
ter o saber do futuro, mas isso näo exclui conjecturas sobre o
futuro.
Mais uma vez, nossa critica näo se dirige contra o conteudo
do argumento, que geralmente e aceito ~m todas as partes, mas
sim contra a afirma9äo de Popper, que apresenta o argumento
como "puramente 16gico" ou como "prova 16gica". De fato, Popper näo deduz nada da 16gica, porque a 16gica näo contem afirma9öes sobre as rela9öes sobre presente e futuro. Mais uma vez,
ele pressupöe um fato empirico por detras dos fenömenos dos
7 !dem, ibidem, p. 13.
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quais fala. Trata-se novamente de principio empirico geral
de impossibilidade que se refere ao carater do tempo.
Es~e principio sustenta a impossibilidade empirica de presern;:a simultänea no passado, no presente e no futuro, do
qual se deduz o carater empirico do tempo como tempo discursivo. Se o tempo e discursivo, entao esse carater empirico do
tempo torna impossivel ter hoje o saber exato do que acontecera
amanha. Mas o carater empirico do tempo - como o carater
discreto do espa90 - nao deriva da 16gica, e sim de juizo empirico. Corno o tempo e discursivo, a afirma9ao de que se pode
saber com exatidao algo que somente acontecera amanha e uma
contradi9ao 16gica. No entanto, sem a afirma9ao empirica do
carater discursivo do tempo nao ha contradi9ao 16gica alguma.
Assim, por exemplo, se algum metafisico sustenta que Deus sabe
o que o homem fara amanha nao ha nenhuma contradi9ao
16gica.
Se tomarmos entao esses dois argumentos da impossibilidade do planejamento, teremos que interpreta-los no sentido radical
exposto por Popper. Segundo ele, e impossivel o planejamento
que planeje literalmente todos os fenömenos e consiga ser planejamento literalmente exato no curso do tempo discursivo. Popper
deduz as impossibilidades do carater empirico inevitavel do
conhecimento humano limitado e da discursividade do tempo.
Ora, para transformar essa critica do planejamento literalmente
perfeito em critica a correntes politicas concretas, Popper tem
que sustentar que os "historicistas ", como "inimigos da sociedade aberta", tentam realizar tal tipo de planejamento. Precisa sustentar que eles buscam uma sociedade que se situe fora do tempo
discursivo e pretendem a consciencia de pelo menos um homem,
que seria entao o planejador. Por isso e que ele diz dos "utopistas ":
No entanto, nao se pode duvidar de que a inten<;:aodo ut6pico
tentar o impossivel...8

e precisamente

A posi9ao dessa aspira9ao ao planejamento perfeito e chamada por ele de "holismo ", que e algo impossivel, algo que
irrompe em termos destrutivos na realidade quando se tenta realiza-lo e diante do qual a sociedade tem o legitimo direito de
8 /dem, ibidem, p. 94.
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se defender. Popper identifica o holismo com "intuic;:ao totalitaria '',9 que apresenta as duas faces, a face tiränica e a face
ca6tica.
Essa visao de exclusiva denuncia do planejamento reflete a
visäo absolutame:nte arbitraria que Popper tem do planejador.
Para Popper, o planejador näo tem nenhuma func;:äo que possa
ser tratada objetivamente, mas e homem possuido pelo poder,
homem que camufla o seu imenso desejo de poder com a exigencia de planejamento. 0 planejador de Popper e homem ansioso
por controlar o mais possivel e, por firn, controlar tudo. Eie quer
prescrever o que todo mundo tem que fazer, de modo que o
planejamento transforma-se simplesmente em eufemismo para
esse afä de controle.
Corno e impossivel para o planejador realizar o seu afä
absoluto de poder, ele acaba fracassando e criando o fenomeno
do "planejamento näo planejado" .10 0 planejamento holistico
torna-se entäo irracional, ao qual Popper contrapöe sua visäo de
engenharia social fragmentaria ou "improvisac;:äo fragmentaria" .11
Na realidade, näo säo dois metodos em disputa, pois somente um
deles e factivel. 0 outro, por ser impossivel, e irracionalismo
que destr6i o possivel que a engenharia social fragmentaria poderia alcanc;:ar.
Das dois metodos, sustento que um e possivel, ao passo que o
outro simplesmente näo existe: e impossivel.12
Desse modo, Popper passa da analise da impossibilidade do
planejamento perfeito (planejar tudo com conhecimento absoluto
do futuro) a impossibilidade mesma do planejamento em termos
de planejamento aproximado:
Näo obstante, os holistas näo s6 se propöem a estudar a totalidade de nossa sociedade por um metodo impossivel como se propöem tambem a controlar e reconstruir nossa sociedade "como
um todo". Profetizam que "o poder do Estado tem necessariamente que aumentar, ate que o Estado se identifique quase total9 [dem, ibidem, p. 93.
10 /dem, ibidem, p. 83.
11 /dem, ibidem.
12 /dem, ibidem.
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mente com a sociedade" (Mannheim). A intui<;äo expressa por
esta passagem e bastante clara: e a intui<;äototalitaria.13
Deixemos de lado a acusa<;äo gratuita que Popper faz a
Mannheim, a qual nada tem a ver com o que este realmente diz.
Destaquemos muito mais o fato de Popper identificar, sem mais
nem menos, o planejamento da sociedade "como um todo" com
o planejamento "de tudo ". 0 planejamento "de tudo" e impossivel, mas o planejamento da sociedade "como um todo" sem
duvida e possivel, s6 que em termos aproximados e imperfeitos,
da mesma forma como tudo e imperfeito neste mundo. Popper
quer deduzir de um modelo te6rico um "mundo <los fatos" e,
como sempre nesses casos, constr6i um "mundo de demönios
independentes dos fatos" que näo lhe permite mais ver a realidade empirica. Desse modo, desemboca em uma visäo da
hist6ria na qual sua "sociedade aberta" esta constantemente
amea<;ada por uma gigantesca conspira<;äo de inimigos fanaticos
de poder, que traem a liberdade e se apossam da irracionalidade,
cuja raiz esta em seus sonhos de construir um mundo impossivel
cujo brilho aparente e a outra face do inferno.
Isso näo pode ser feito. Sao sonhos ut6picos ou talvez mal entendidos. 0 fato de dizer que hoje nos vemos for9ados a fazer uma
coisa que e logicamente impossivel - a saber, montar e dirigir
todo o sistema da sociedade e regular a totalidade da vida social
- e simplesmente uma tentativa tipica de nos ameacar com as
"forcas hist6ricas" e os "desenvolvimentos iminentes" que tornam inevitavel o planejamento ut6pico. (Os grifos säo nossos).14
No prefacio a edi<;äo alemä da obra a que nos referimos,
Popper acrescenta o seguinte:
Corno outros antes de mim, cheguei ao resultado de que a ideia
de um planejamento social ut6pico e fogo fatuo de grandes dimensöes, que nos atrai para o päntano. A hibris que nos leva a
tentar realizar o ceu na terra tambem nos seduz a transformar
a terra em inferno - um inferno como s6 os homens podem
realizar uns contra os outros. 15
13 /dem, ibidem, p. 93.
14 Tdem. ibidem, pp. 95-96.
15 Karl Popper, Das Elend des Historizismus,
1974, p. VIII.

J. C. B. Mohr, Tuhinga,
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Passando sem mais nem menos de seu conceito de planejamento perfeito ao planejamento real, Popper transforma todo o
compkxo do planejamento em planejamento social ut6pico, vinculando-o com a hibris, que tenta passar a onisciencia e para alem
da discursividade do tempo, .considerando-a como o "diabo" que
esta realizando o seu inferno na terra. Desse modo, Popper cria
o mecanismo da agressao contra qualquer socialismo, uma agressao que pode recorrer as raizes ultimas da metafisica de todos os
tempos. 0 "Deus-Popper" luta contra o "socialismo-diabo".
a.2) A teoria da concorrencia de Popper
Popper enfoca a concorrencia de mercado nos termos da
"teoria do equilibrio" fundada por Walras e Pareto e de modo
pr6ximo a interpreta<;ao dessa teoria por Hayek nos dias de hoje.
Eie distingue entre a institucionalidade da concorrencia de mercado e a teoria dessa institucionalidade, que e a teoria do equilibrio. Essa e uma distin<;ao que Popper rejeita expressamente em
seu enfoque de planejamento, no qual a teoria do planejamento e
simplesmente identificada com a institucionalidade do planejamento. Referindo-se a teoria do equilibrio, Popper diz o seguinte
rnbre o metodo de sua constru9ao:
Refiro-me a possibilidade de adotar nas ciencias soc1a1s o que
se pode chamar de metodo da construc;:äoracional ou 16gica ou,
talvez, de "metodo zero". Com isso, quero significar o metodo
de construc;:äo de um modelo, com base na suposic;:äode completa racionalidade (e, talvez, tambem sobre a suposic;:äode possuir
informa9äo completa) por parte de todos os individuos implicados, bem como o metodo de estimar o desvio da conduta real
das pessoas em relac;:äo a conduta modelo, usando esta ultima
como uma especie de coordenada zero. (Os grifos säo nossos). 16

Certamente, esse e o metodo da teoria do equilibrio de
concorrencia em excelente descri<;äo. A realidade aparece como
desvio de idealiza<;ao teoricamente descrita por esse "metodo
zero ", ao passo que, obviamente, dadas as suposi<;öes de completa racionalidade e informa9ao, o pr6prio equilibrio e inalcan<;a16 !dem, La Miseria del Historicismo, Alianza Editorial, Madri, 1973,
p. 156.
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vel. Mas niio ha duvida de que esse mesmo metodo rege tambem
a teoria do planejamento.17 No entanto, Popper nega enfaticamente a aplica<;iio desse metodo ao planejamento e a teoria do
planejamento:
Pode-se inclusive dizer que as totalidades (no sentido de totalidade de todas as propriedades e aspectos de uma coisa, especialmente de todas as rela<;6esmantidas entre suas partes constituintes) nunca podem ser objeto de nenhuma atividade cientifica ou de outro tipo. (0 grifo e nosso).18
Niio obstante, o "metodo zero" refere-se exatamente a este
tipo de totalidade, embora somente em termos te6ricos, isto e,
sem pretender conhecer completamente tal totalidade. Entretanto,
volta-se para ela, a firn de elaborar teorias e tecnicas, para interpretar ou influir sobre esta totalidade, especialmente no que se
refere a "todas as rela<;öes mantidas entre suas constituintes ".
Tais modelos de otimiza<;iio necessariamente se referem a "tudo",
devido ao pressuposto de que "tudo" e planejado e mercantilizado. Ademais, supöem que a decisiio seja provida de informa<;iio completa, porque, de outra forma, niio se poderia formular nem sequer o que e um comportamento completamente racional, seja do planejador, seja do participante do mercado. Niio
se pode construir modelos de otimiza<;iio sem pressupor o conhecimento da totalidade das fenömenos.
Entretanto, tais modelos niio siio o fenömeno em si, nem
a institucionalidade que faz a media<;iio entre os fenömenos. Par
outro lado, eles niio siio 16gicos, mas somente empregam a 16gica:
trata-se de uma empiria idealizada, com a que se observa tambem nas ciencias naturais. 19 Sua realiza<;iio como modelo e impossivel, embora niio se trate de impossibilidade 16gica, como pretende Popper. Niio obstante, esse carater de impossibilidade niio
impede que sejam teorias ou modelos cientfficos. A realidade s6
pode aproximar-se deles, mas neles se encontra sua referencia de
racionalidade. Jamais se pode deduzir desses modelös a impossi17 Cf., por exemplo, Kantorovich, La Asignaci6n Optima de Recursos,
Arie!, Barcelona, 1968.
18 Karl Popper, La Miseria del Historicismo, Alianza Editorial, Madri,
1973, p. 91 (a referencia entre parenteses e da p. 90).
19 !dem, ibidem, p. 156, nota 38.
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bilidade dos processos reais, mas apenas a conclusäo de que os
processos reais nunca podem ser simples repeti<;:äo desses modelos.
Registrado esse dado, podemos agora voltar ao argumento
popperiano sobre a impossibilidade do planejamento. 0 que e
impossivel e apenas o planejamento perfeito, tal como e analisado pelo modelo e teoria do planejamento perfeito. Da mesma
forma, o modelo do equilibrio de concorrencia näo redunda na
impossibilidade da concorrencia, mas somente na impossibilidade
de alcan<;:ar o equilibrio descrito pelas equa<;:öes desse modelo
de concorrencia perfeitamente equilibrado. Se Popper fosse coerente, teria que concluir da impossibilidade 16gica tanto da concorrencia como do planejamento ou admitir a possibilidade de
ambos. Näo tendo essa coerencia, a impossibilidade 16gica popperiana do planejamento mostra-se simplesmente ideo-16gica: e uma
racionaliza<;:äo de preconceitos.
Desse modo, Popper näo nega a possibilidade da "institucionalidade da concorrencia ", negando apenas a possibilidade de
que essa concorrencia possa alcan<;:aro equilibrio descrito pela
teoria do equilibrio (modelo de concorrencia perfeita). No que
ce refere a essa impossibilidade, ele utiliza dois argumentos: o
primeiro refere-se a tendencia do equilibrio dos mercados; o
segundo ao antiintervencionismo.
Ern rela<;:äoao primeiro argumento, Popper assinala:
Essa teoria (do equilfbrio) nao afirma que o equilibrio e alcanc;:adoem parte alguma. Afirma apenas que todo desequilfbrio (e
estäo ocorrendo desequilibrios durante todo o tempo) e seguido
por reajuste, de "movimento" em direc;:aoao equilibrio.20
Assim, segundo Popper, temos a tendencia ao equilibrio
que nunca se realiza. 0 que existe säo movimentos no sentido
do equilibrio, que sempre säo interrompidos por desequilibrios,
que provocam novamente a tendencia para o equilibrio. Na mesma linha dessa teoria do equilibrio pode-se acrescentar, ainda,
que säo os pr6prios movimentos de equilibrio que provocam rea<;:öesa partir das quais se provocam os novos desequilibrios. 0
pr6prio Popper aponta essa rela<;:äo em resumo de uma teoria
de Marx, corroborando-a:
20 !dem, ibidem, p. 131, nota 16.
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(...) Mesmo sendo certo que as leis inerentes ao mercado livre
defendem a tendencia no sentido da ocupa<;:äototal, näo menos
certo e que cada aproxima<;:äoisolada a ocupa<;:äototal, ou seja,
a escassez da mäo-de-obra, estimula os inventores e investidores
a criarem e introduzirem novas maquinas, destinadas a economizar mäo-de-obra, dando lugar, assim (...), a nova onda de
desemprego e crise.21
Assim, ao lado da meta do equilfbrio, temos a afirma9ao
de Popper de que a "institucionalidade de mercado ", ao tentar
se aproximar dessa meta, cria desequilibrios que torna a afasta-los dela. Tal equilfbrio-meta nao e alcan9avel nem em tempo
infinito. Conseqüentemente, mutatis mutandis, voltamos a analise da ma infinitude do progresso infinito, que ja vimos ao
anali::ar sua critica do planejamento. A diferen9a esta em que,
no caso do planejamento, Popper menciona o problema do progresso infinito como a questao vinculada a tentativa de realizar o plano perfeito, ao passo que, no caso do mercado, essa analise nao aparece. Entretanto, sua analise da rela9ao entre o movimento do mercado e o equilibrio e simetrica a sua analise da rela9ao entre a "institucionalidade do planejamento" e o plano equilibrado como meta ideal. A razao do porque dessa simetria e
clara: ele teria que sustentar nao apenas a "impossibilidade 16gica" do planejamento, como tambem a "impossibilidade 16gica"
do mercado, do que redundaria a "impossibilidade 16gica" de
toda a sociedade moderna, seja capitalista seja socialista.
0 segundo argumento, referente a impossibilidade do equilfbrio do mercado em sua forma perfeita, lan9a mao do antiintervencionismo. Diante da economia de mercado, o antiintervencionismo sustenta a minimiza9ao da atividade estatal na economia.
Encontra-se vinculado a postura extrema do anarco-capitalismo,
que sonha com a extin9ao total do Estado por meio da transforma9ao de todas as atividades publicas em atividades das
empresas privadas do mercado. Diz Popper sobre o antiintervencionismo:
(...) Sustento que uma politica de antiintervencionismo universal
quanto mais näo seja por razöes puramente

e insustentavel,

21 /dem, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Ed. Paid6s, Buenos Aires,
Vcl. II, p. 266.
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l6gicas, ja que seus partidarios näo teräo outro remedio a näo

ser recomendar uma intervem;:äopolitica destinada a impedir a
intervenc;:äo.(0 ultimo grifo e nosso).22
Mais uma vez, compartilhamos o conteudo do juizo: a experiencia das politicas antiintervencionistas, tanto do passado como
hoje, tanto na America do Sul como nos Estados Unidos, parece
confirmar que a diminuic;äo da intervenc;äo do Estado benfeitor
foi substituida pelo intervencionismo politico do Estado policial
e militar. A intervenc;äo näo diminuiu, apenas se deslocou do
campo social para o campo policial e militar.
Mais uma vez, o problema esta na forma do argumento de
Popper. Por um lado, Popper näo nos da a razäo pela qual a
tentativa do näo-intervencionismo fracassa, passando a ser uma
mudanc;a da linha da intervenc;äo estatal. Nesse caso, o principio
da impossibilidade do conhecimento perfeito näo serve como
referencia explicativa. Eie serviu na critica do planejamento e da
tendencia para o equilibrio do mercado. Entretanto, o fracasso
do antiintervencionismo näo tem essa mesma origem, o que
Popper reconhecera indiretamente mais tarde. Mais uma vez, o
que existe por detras disso eo principio de impossibilidade. Podemos chegar a esse principio se·, com Popper, sustentarmos que,
com a diminuic;äo das intervenc;öes do Estado benfeitor, aumentr.m as crises econömicas e seus efeitos sobre a populac;äo. Essa
populac;äo dificilmente pode agüentar a pauperizac;äo, tendendo
a levantar-se em favor dessas intervenc;öes. Assim, e preciso a
intervenc;äo para suportar as reivindicac;öes populares - e essa
intervenc;äo sera policial e militar.
Ha um lugar no qual Popper menciona o principio empfrico
geral da impossibilidade correspondente: ele fala de "leis como
a de que os homens näo podem viver sem alimento ... "23 Corno
näo podem faze-lo, o descontentamento tem a raiz de necessidade que obriga a fomentar a intervenc;äo policial ao diminuir a
seguranca do bem-estar. Nesse ponto, aparece outro principio de
impossibilidade, que e täo pouco falseavel como os anteriores.
Ninguem duvida de que o homem näo possa viver sem alimento. No entanto, o enunciado correspondente näo e falseavel. Eie
forma um juizo apoditico que Popper usa em termos de catego22 /dem, La Miseria del Historicismo, Alianza Editorial, Madri, 1973,
pp. 74-75.

23 /dem, ibidem, p. 77, nota 10.
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rias, ou seja, como categoria para avaliar o fenömeno empmco
do antiintervencionismo. 0 principio correspondente da impossibilidade, assim, sustenta que o conjunto de fenömenos possfveis
esta ligado a essa impossibilidade categ6rica. Se formulassemos
um falseamento correspondente, ele seria o seguinte: "Esse
homem vive sem alimento ". Ern termos do principio de impossibilidade, essa formulac;äo seria a priori falsa, nao admissfvel
como enunciado basico, o qual tem que se referir a acontecimentos possfveis.
Mais uma vez, Popper esconde o fato das afirmac;öes empfricas nao-falseaveis atras da afirmac;äo da "impossibilidade 16gica". Assim, diz que o antiintervencionismo e universalmente insustentavel por razöes "puramente 16gicas",24 confundindo-nos mais
uma vez com a palavra "16gica" em relac;äo a jufzos empfricos
nao-falseaveis que ele mesmo tem que usar. No entanto, a impossibilidade do antiintervencionismo näo e 16gica, mas sim fatica.
A 16gica nao impöe a ninguem que se alimente para poder viver.
0 que impöe isso e o mundo real empfrico.
Mais uma vez, vemos que Popper desemboca na constatac;äo
da impossibilidade a partir da ma infinitude do progresso infinito, como resultado da vigencia do principio empfrico geral de
impossibilidade. Agora, sim, se pode concluir a impossibilidade
de uma polftica correspondente, mas näo de uma institucionalidade completa, como no caso do planejamento. Partindo da simetria do movimento sobre o planejamento e sobre o antiintervencionismo, ele näo chega a uma simetria das conclusöes. Se buscasse essa simetria, teria chegado ao resultado de que um planejamento da sociedade "como um todo" nunca pode substituir o
pr6prio mercado e que uma polftica de aumento da autonomia
das mercados nao pode prescindir universalmente do planejamento da sociedade "como um todo ". Entao, planejamento e
mercado apareceriam como institucionalidades complementares
e näo excludentes na perseguic;äo do equilfbrio econömico.
Nao obstante, Popper nao busca esse tipo de coerencia. Daf
o fato de tirar a conclusäo sobre a polftica do antiintervencionismo que leva a contradic;äo mais evidente, com suas posic;öes sobre
o planejamento. Com efeito, declara ele que a polftica antiintervencionista e impossfvel - e ate logicamente impossfvel. Conseqüentemente, teria que concluir agora, como no caso do planeja24 /dem, ibidem, p. 74.
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mento, que aquele que tenta realizar o impossivel e utopista,
violento, desp6tico, ca6tico e, finalmente, diab6lico, que transforma a terra em inferno por sua tentativa de construir nela o
ceu. Mas ele näo faz nada disso. Pelo contrario, nos diz agora
que o antiintervencionismo, que, segundo o pr6prio Popper, e a
persegui<_;:äode algo logicamente impossivel, constitui atitude
"tipicamente tecnol6gica":
Pelo contrario, creio que o antiintervencionismo implica um
ponto de vista tecnol6gico, a medida que ele afirma que o
intervencionismo piora as coisas, ou seja, que certas a9öes polfticas näo teriam certos efeitos, a saber, näo os efeitos desejados.
ff -uma das tarefas mais caracteristicas de toda a tecnologia e
destacar o que näo pode ser realizado.
Entretanto, isso mostra que o antiintervencionismo pode ser qualificado como doutrina tipicamente tecnol6gica.25

Quando alguem tenta o impossivel em nome do mercado,
isso e bom. Quando alguem tenta o impossivel em nome do planejamento, isso e mau. Toda a argumenta9äo apresentada por
Popper e excessiva: ele poderia ter dito desde o principio que
o planejamento e mau e que o mercado e bom. Para isso, näo
seria necessario escrever nenhum livro. Devido a sua insistencia
na "impossibilidade 16gica" de fenömenos empiricos, acabou por
perder toda a 16gica.
Mantendo assim bem firme suas coordenadas ideo16gicas,
Popper apresenta uma solu<_;:äo
que, por meio da engenharia fragmentaria, deve evitar tanto o planejamento da sociedade "como
um todo" quanto o antiintervencionismo. Ele apresenta essa engenharia fragmentaria como o caminho viavel entre dois p6los
impossiveis, embora nada mais fa<;a do que afirmar o preconceito majoritariamente compartilhado no momento em que escreve
seus livros correspondentes. Efetivamente, o que apresenta como
unica alternativa viavel entre p6los metafisicamente impossiveis
e simplesmente um intervencionismo keynesiano, extremamente
cautelo:o, mas metafisicamente fundamentado e transformado na
essencia de todos os tempos vindouros:
25 [dem, ibidem, p. 75.
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A medida que tenho criticado Marx e, ate certo ponto, elogiado
o intervencionismo democratico gradual... 26
No entanto, sua cautela diante do intervencionismo keynesiano e tä.o grande que, em ultima instäncia, e muito dificil distinguir entre o antiintervencionismo de Hayek e da Escola de
Chicago e o intervencionismo timido de Popper.
Para encerrar esta analise, poderia ser interessante a sugestiva critica de Hayek a tal tipo de intervencionismo economicosocial, embora sua solm;:r.'J antiintervencionista seja insustentavel, como ja demonstrou Popper:
Corrupta e, ao mesmo tempo, fraca: incapaz de resistir a pressäo dos grupos que o compöem, a maioria governante deve
fazer o que pode para satisfazer aos desejos dos grupos de cujo
apoio necessita, sem se importar com os danos que essas medidas podem causar ao resto, pelo menos na medida em que näo
sejam visiveis facilmente ou que os grupos que devem sofre-la
näo sejam muito populares. Embora seja imensa e opressivamente poderosa, bem como capaz de esmagar qualquer resistencia de uma minoria, e completamente incapaz de seguir um
curso consistente de a9äo, balan9ando como maquina a vapor
dirigida por alguem bebado.27
E nä.o apenas balarn;ando, mas tambem produzindo
contrarios nä.o desejados:

efeitos

Uma serie de negocia9öes, atraves das quais os desejos de um
grupo säo satisfeitos em troca da satisfa9äo dos desejos de outro
(e, freqüentemente, as custas de terceiro grupo, que näo e consultado), pode determinar objetivos de a9äo comum de uma
coalizäo, mas isso näo significa a aprova9äo popular dos resultados globais. Verdadeiramente, o resultado pode ser completamente contrario a qualquer principio que os diversos membros
da maioria aprovariam se tivessem alguma vez oportunidade de
votar por eles.28
26 /dem, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Ed. Paid6s, Buenos Aires,
Vol. II, p. 265. Ele expressa sua cautela, por exemplo, na p. 169.
27 Friedrich Hayek, "EI Ideal Democratico y Ja Contenci6n de! Poder", in
Estudios Publicos, n~ 1, Santiago do Chile, p. 36.
28 !dem, ibidem, p. 40.
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Mais uma vez, trata-se da critica da ma infinitude do progresso infinito, que destr6i as intern;:öes diretas pelos efeitos näo-intencionais de sua ac;:äointencional. Assim, temos a critica do
progresso infinito nas mais variadas dimensöes da institucionalidade: critica a tendencia ao equilibrio de mercado, ao antiintervencionismo, ao intervencionismo e ao planejamento. Trata-se de
mas infinitudes de progressos infinitos por toda parte. Entäo, a
questäo tem que girar em torno do ordenamento institucional em
seu conjunto.

a.3) 0 processo de institucionaliza9äo
A partir dessa analise do progresso infinito contido nas
diversas opc;:öes de institucionalidade, surge um conceito de
"liberdade" descoberto pelo idealismo alemäo, que esta na raiz
do pensamento marxista e que volta a aparecer no ämbito do
pensamento neocohservador. Se näo nos deixamos enganar pela
construc;:äo-superficial da chamada "sociedade aberta" por parte
de Popper, acabamos por descobrir atras dela uma visualizac;:äo
diferente da liberdade. Certamente, no caso, a liberdade aparece
como a capacidade de fazer hist6ria sem deixar-se dominar por
ela. Nessa opiniäo, a liberdade chega a se constituir em institucionalidade dentro da qual o homem pode escolher livremente
seus fins, sem que eles sejam constantemente desvirtuados pelos
efeitos näo-intencionais de sua ac;:äo intencional. Par detras da
"sociedade aberta" de Popper - que nada mais e do que hip6stase da sociedade burguesa de hoje, que ele projeta sobre toda a
hist6ria -, aparece entäo esse conceito de liberdade que Popper
constantemente insinua, mas que jamais elabora. Defendendo
uma "ciencia social tecnol6gica ", diz ele:
Uma metodologia desse tipo levaria ao estudo das leis gerais da
vida social, cujo firn seria o de descobrir todos os fatos que se
deveriam levar em conta sempre que se quisesse reformar as
instituic;:6essociais. Nao ha duvida de que esses fatos existem.
N6s conhecemos, por exemplo, muitas utopias que sao impraticaveis apenas porque tais fatos nao sao suficientemente levados em conta. 0 firn da metodologia tecnol6gica que considera-
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mos seria o de proporcionar meios para evitar constru9öes irreais
desse tipo. (Os grifos säo nossos).29
Corno ja vimos, ele analisa essas constrw;öes irreais atraves
da analise de progresso infinito de suas conseqüencias. Quando
a ma infinitude do progresso infinito se apresenta, entäo se
transgrediu um limite de possibilidade. Ate esse ponto, ele serve
literalmente a analise de Marx. No firn de A sociedade aberta e
seus inimigos, ele o expressa do seguinte modo:
Ao inves de posar como profetas, devemos nos converter em
forjadores de nosso destino.30
Mas, a partir dai, Popper passa para uma formula<;äo do
concreto que rompe a coerencia de seu argumento:
Entretanto, uma luta sistematica contra deforma1röesdefinidas,
contra formas concretas de injusti1ra,explora1räoe sofrimentos
evitaveis, como a pobreza ou o desemprego, e algo muito diferente da tentativa de construir um modelo ideal e distinto de sociedade.
( ...) Alem disso, uma luta desse tipo contra males concretos e
perigos concretos encontraria o apoio da grande maioria mais
facilmente do que uma luta pelo estabelecimento de uma utopia,

por mais ideal que pare1raaos planejadores. (Os grifos säo nossos).31
Agora, entäo, ele separa os planos, estabelecendo uma polariza<;äo entre metas concretas, por um lado, e uma utopia, por
outro. Para lutar por metas concretas, e preciso descartar a
utopia; para lutar pela utopia, e preciso descartar as metas
concretas. Ou seja, metas concretas e utopia se apresentam agora
como mutuamente excludentes. E isso tem duas importantes conseqüencias para o pensamento de Popper.
Ern primeiro lugar, aparece um problema empirico que
Popper deixa de lado. Se o jogo do mercado, juntamente com o
29 Karl Popper, La Miseria de[ Historicismo, Alianza Editorial, Madri,
1973, p. 60.
30 /dem. La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Ed. Paid6s, Buenos Aires,
Vol. II, p. 400.
31 /dem, La Miseria de[ Historicismo, Alianza Editorial, Madri, 1973, pp.
105-106.
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timido intervencionismo que ele propöe, e inoperante para eliminar significativamente "a pobreza e o desemprego ", entao o que
e necessario fazer? Trata-se de algo perfeitamente 6bvio. A resposta de Marx e que e preciso mudar todo o sistema social ate
se poder alcanc;:ar essa meta. Ja a de Popper, embora ele nao a
explicite muito, e totalmente contraria: e preciso viver com a
pobreza e o desemprego, porque agora eles serao inevitaveis. 0
problema de Popper e que ele declara sua hip6stase do capitalismo atual - chamada de sociedade aberta - no limite da possibilidade de toda a hist6ria. Atraves de golpe metafisico, proclama
qualquer alternativa ate mesmo "logicamente 'i.mpossivel" e estabelece, para todos os tempos vindouros, que o capitalismo atual
contem esse futuro, tal como ele hoje se apresenta. Ou seja, ao
separar metas concretas e utopias em termos excludentes, ele
exclui como alternativa a unica possibilidade concreta de eliminar "a pobreza e o desemprego ", que seria precisamente o planejamento da sociedade "como um todo ", sendo impossivel o planejamento "de tudo ". Eie pro:.·,1etemetas concretas, mas diaboliza os mei03 concretos para alcarn;:a-las, legitimando a repressao
de todos aqueles que pretendam solucionar concretamente essas
metas concretas. Popper atua como o Tzar Nicolau, que permitia
a geometria nas escolas, mas sem as demonstrac;:öes.
Ern segundo lugar, aparece uma incoerencia interna do pr6prio pensamento de Popper. Se ele quer separar metas concretas
e utopias em uma analise te6rica, tem que faze-lo em todos os
ca:-os. No entanto, s6 o faz nos casos que convem a sua "ideo-logia". Eie opera como anti-socialismo dogmatico a priori, que
o leva a nunca separar a utopia burguesa das metas concretas
da burguesia. A utopia burguesa de hoje - e, talvez, de sempre
- e formulada como concorrencia perfeita. Quando a teoria
econömica burguesa pensa suas metas em termos de concorrencia perfeita e tomando-a como referencia, Popper, com grande
inocencia, fala do "metodo zero "32 e de "metodo de compulsao
racional ou 16gica". Ate mesmo em relac;:aoao utopismo burgues
do antiintervencionismo anarco-capitalista, Popper fala de "tecnologia social ", sem apresentar a menor denuncia desse utopismo. Se tambem nesse caso ele f izesse a mesma denuncia que faz
em outros, ficaria totalmente s6, em solipsismo total, porque
teria que proclamar como nao-cientffica näo apenas toda teoria
32 /dem, ibidem, p. 156.
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do planejamento econom1co, mas tambem toda a teoria econömica, em todas as suas orienta96es ideol6gicas. E isso pelo fato
de que a utopia, na forma do "metodo zero ", esta onipresente
nas ciencias sociais, mas de modo algum como algo especifico dos
grupos socialistas.
Ora, embora a utopia socialista seja diferente da utopia
burguesa, ela tambem aparece nos termos desse mesmo "metodo
zero ", sem o qual seria perfeitamente impossivel pensar "tecnicas sociais" para realizar o mais possivel as suas metas. E preciso pensar o impossivel para poder pensar o passive[. Quando
Popper proibe de se pensar a elimina9äo da pobreza e do desemprego ao nivel impossivel do "metodo zero", proibe sua elimina9äo em termos possiveis. E essa utopia dos pobres e desempregados - ou daqueles que säo amea9ados pela pobreza e o desemprego - e uma sociedade na qual cada um possa realizar seu
pr6prio projeto de vida, com a seguran9a de vida decente a partir
de seu trabalho. Essa utopia eo resultado de seu respectivo "metodo zero ", do qual derivam os meios de realiza9äo adequados,
que os leva a propiciar o planejamento da sociedade "como um
todo" em grau que a sociedade capitalista, apesar de todo o seu
intervencionismo, näo e capaz de alcan9ar para solucionar seus
problemas. Ao diabolizar esses meios, Popper, de fato, diaboliza
essas metas concretas as quais ele serve. E assim aparece o "fogo
fatuo" do popperianismo, que destr6i o possivel, em nome da
proibi9äo de pensar o impossivel.
Devido a essas incoerencias no pensamento de Popper, sua
teoria do processo de institucionaliza9äo se apresenta extremamente limitada. Corno ele näo pode analisar a rela9äo entre utopias impossiveis e metas possiveis, tambem näo pode captar a
institucionaliza9äo como o meio de transforma9äo - e, muitas
vezes, de deforma9äo - das metas ut6picas impossiveis em
metas possiveis, bem como näo pode captar a reformula9äo das
metas possiveis atraves de novas metas ut6picas possiveis. Popper separa o possivel e o impossivel em dois mundos, embora, por
for9a dos fatos, sempre tenha que confundi-los de novo, porque
tal separa9äo, efetivamente, e impossivel. Assim, Popper näo
pode derivar um "principio de inteligibilidade" do sistema institucional. E, como se comporta agressivamente diante de qualquer
posi9äo contraria a sua, denuncia a busca de tal inteligibilidade
como "essencialismo". Essa e a palavra milagrosa com a qual se
protege de qualquer critica. A outra palavra e "trivial".
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Verificado isto, podemos agora nos referir ao sentido no
qual Popper usa a palavra "institui<;äo":
A expressäo "instituifäo social" e usada aqui em sentido muito
amplo, que inclui corpos tanto de carater publico como privado. Assim, a usarei para descrever uma empresa, seja ela um
pequeno boteco ou uma companhia de seguros, como tambem
a usarei, da mesmo forma, para descrever uma escola ou um
"sistema educativo", uma for<;:apolicial, uma igreja ou um tribunal. (Os grifos säo nossos). 33

Popper nem sequer tenta formular uma defini<;:äo.Eie substitui a palavra por mera lista de exemplos, mantendo-se em estado
pre-cientifico de aproximac;äo ao conceito de "instituic;äo social".
A partir desse sem-numero de instituic;öes simplesmente exemplificadas, ele faz depois afirmac;öes universais que carecem absolutamente de sentido sem a correspondente definic;äo do fenömeno a que se refere. Näo se pode fazer afirmac;äo geral e universal
a partir simplesmente de uma serie de exemplos.
0 que mais chama a atenc;äo em sua lista e o fato de que
ela contem apenas institui<;:öesparciais. Esta claro que esse näo
e um "sentido muito amplo" da expressäo, mas sim um "sentido
muito estreito ". Entretanto, ha ainda outro fato que tambem
chama muito a atenc;äo: o fato de, nessa lista, estarem ausentes as duas "institucionalidades" que desempenham o papel-chave
em suas discussöes do progresso infinito. Trata-se, por um lado,
do fütado e do planejamento. E, por outro, do mercado e das
rela<;:öes mercantis. Trata-se precisamente das instituic;öes universais que, como institucionalidades, englobam todas as outras
"instituic;öes parciais ".
Falando dessas instituic;öes parciais, Popper afirma agora:
0 engenheiro ou tecnico fragmentario reconhece que somente
uma minoria de instituifoes sociais se projeta conscientemente,
ao passo que a grande maioria "nasceu" como resultado näo
premeditado das afoes humanas. (0 grifo e de Popper). 34
De acordo com esse ponto de vista, as institui<;:öessociais näo
projetadas podem nascer como conseqüencias involuntdrias de
33 [dem, ibidem, p. 79.
34 Idem, ibidem, p. 79.
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a~oes racionais: exatamente como um caminho pode ser formado, sem nenhuma intenc;:äode faze-lo, por gente que acha conveniente usar um atalho ja existente (como observa Descartes).
(0 grifo e de Popper).35

No entanto, nenhuma das institui96es da lista de Popper
poderia jamais nascer ou crescer de modo premeditado ou como
conseqüencia involuntaria de a96es racionais. Par acaso um boteco, um tribunal, uma forc;:apolicial ou uma Igreja podem aparecer sem premeditac;:äo? Se isso, possivelmente, vale para um
caminho, por que haveria de valer para um boteco? Par acaso o
caminho e uma instituic;:äo social? Nos näo sabemos, porque
Popper näo define a instituic;:äo social. Näo obstante, usualmente
näo o e. 0 que säo entäo as institui96es näo-intencionais? Somente de passagem e que Popper faz uma menc;:äo que poderia nos
indicar algo, quando se refere as "institui96es näo-projetadas
(como a linguagem) ".36 De repente, a linguagem torna-se uma
instituic;:äo. E ninguem sabe por que.
Mas, logo em seguida, Popper nos tranqüiliza:
Mas, por mais fortemente que esse importante fato (do surgimento de instituic;:6esnäo-projetadas) o impressione como tecn6logo ou como engenheiro, (o tecnico fragmentario) as contemplara a partir do ponto de vista "funcional" ou "instrumental" .37
Grac;:as a Deus! 0 que iriamos pensar de um engenheiro
social que espera que empresas, tribunais e escolas cresc;:am
como arvores?
Essa incapacidade de enfocar racionalmente as institui96es
sociais e novamente demonstrada por Popper quando discute o
status metodol6gico das institui96es como objeto das ciencias
sociais:

A. medida que säo objetos abstratos, a ma1ona dos objetos da
ciencia social, se näo todos eles, säo construc;:6este6ricas. (Ate
mesmo "a guerra" ou "o exercito" säo conceitos abstratos, por
mais estranho que isso soe para alguns. 0 que e concreto säo as
muitas pessoas que morreram ou os homens e mulheres em uni35 /dem, ibidem (nota 14).
36 Idem, ibidem, p. 79.
37 Idem, ibidem, p. 79.
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torme, etc.). Esses objetos, essas construc;öes te6ricas usadas
para interpretar nossa experiencia, derivam da constrm;:äo de
certos modelos (especialmente de instituic;öes),a firn de explicar
certas experiencias - um metodo te6rico familiar as ciencias
naturais, onde construfmos nossos modelos de atomos, moleculas,
s6lidos, lfquidos, etc. ( ...) Com muita freqüencia, näo percebemos que operamos com hip6teses ou teorias e, portanto, confundimos nossos modelos te6ricos como coisas concretas. (Os grifos
säo de Popper).38
0 erro para o qual Popper adverte os outros nesta ultima
frase e precisamente o erro que ele comete ao identificar expressamente institui9öes com conceitos abstratos, de um lado, e o
modelo te6rico da institui9äo com a pr6pria institui9äo, por outro.
Segundo Popper, a institui9äo e teoria - e isso em sentido propriamente "essencialista". Fora dessa identidade entre constru9äo te6rica e institui9äo, ele s6 admite apenas os elementos visiveis da institui9äo. Assim, o exercito, por um lado, como elemento concreto, e um conjunto de homens uniformizados, mas, por
outro, e uma constru9äo te6rica. Entre esses dois p61os - elemento::; concretos visiveis e constru9äo te6rica - näo existe um
elemento objetivo intermediario que seja o "objeto institui9äo",
como um procedimento objetivamente valido de organizar esses
elementos concretos visiveis. A conseqüencia disso e que a constru9äo te6rica da institui9äo näo contem elemento objetivo de referencia, constituindo ela mesma a empiria sobre a qual gira.
Mas um grupo de homens uniformizados näo tem obrigatoriamente que ser um exercito. Pode-se tratar de ladröes que se
fazem passar por um exercito. Tarnbern pode-se tratar do capitäo de Köpenik. Corno e que se comprova tratar-se de um exercito? Somente pelo fato de pertencer a institui9äo Exercito, que
näo e sensorialmente perceptivel, mas sim uma rela9äo social
objetivada. 0 modelo te6rico se refere a essa rela9äo social objetivada e, conseqüentemente, pode ser falso ou verdadeiro, mas
jamais sera a institui9äo. Nas ciencias naturais, o modelo do
atomo tambem näo eo atomo, pois os modelos do atomo podem
corresponder ou näo a realidade näo diretamente perceptivel do
atomo. Nesse caso, tambem a realidade do atomo se encontra fora
do modelo, determinando-o e näo sendo determinado por ele.
38 /dem, ibidem, pp. 150-151.
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Com tal imagem das instituic;öes, a conclusäo de Popper
[6 pode ser vazia:
Näo se pode construir institui<;:6esinfalf veis, isto e, institui<;:6es
cujo funcionamento näo dependa amplamente de pessoas: no
melhor <los casos, as institui<;:6espodem reduzir a incerteza do
elemento pessoal, ajudando os que trabalham em prol dos fins
para o qual as institui<;:6esforam projetadas, dependendo principalmente da iniciativa e do conhecimento pessoal desses elementos. (As institui<;:6essäo como fortalezas: precisam ser bem construidas e, alem disso, tem que estar adequadamente guarnecidas
de pessoas). 39

Ainda näo sabemos o que säo estas instituic;öes, nem por
que elas fazem falta, mas Popper sabe que e preciso de/ende-las.
Ele nem precisa analisar a razäo disso. Sera que a linguagem,
que segundo Popper, tambem e uma instituic;äo, e igualmente
uma fortaleza? Näo se sabe o que defender nem por que defender - mas se sabe que e preciso defender. Esquec;am a cabec;a,
mas ponham-lhe o elmo!
A pista que permitiria buscar uma solU<;:äopara essa dificuldade de tratamento das instituic;öes encontrada por Popper situa-se muito mais a partir das instituic;öes que ele silencia em sua
lista. As instituic;öes que Popper näo menciona, mas que constituem precisamente o objeto de sua analise de progresso infinito
säo, principalmente, duas: trata-se do mercado e do Estado.
Nenhuma das duas e instituic;äo parcial. Ambas englobam o conjunto de todas as instituic;öes parciais. De fato, säo "institucionalidades" e näo "instituic;öes parciais", porque contem os criterios de organizac;äo do conjunto das instituic;öes parciais. E por
isso que estäo em toda aparte e, ao mesmo tempo, em parte alguma. Nunca encontramos o mercado, sempre encontramos empresas. Näo obstante, a conexäo do conjunto de empresas entre si
constitui a institucionalidade "mercado ". Da mesma forma, nunca
encontramos o Estado, mas sim alguns de seus 6rgäos, que säo
instituic;öes parciais, embora a institucionalidade "Estado" seja
a sua configurac;äo.
Essas institucionalidades estäo sempre juntas, podendo se
dizer ate que se desenvolvem de modo "näo projetado", em
39 /dem, ibidem, p. 80.
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analogia com a linguagem, sem nenhuma necessidade de considerar a linguagem como uma institui<;:äo. No caso de cada institui<;:äoparcial, conhecemos seu fundador, o projeto de sua funda<;:äoe o:; passos de sua reformula<;:äo- ou, pelo menos, poderia:mos conhece-los. Entretanto, näo e possfvel conhecer nenhum
fundador do Estado e do mercado, porque eles näo aparecem por
um ato de funda<;:äo. Quando se funda "intencionalmente" institui<;:öesparciais, estäo sendo fundados e reformulados de modo
"näo-intencional" o mercado e o Estado, a sociedade civil e a
sociedade politica.
Naturalmente, "näo-intencional" näo significa sem conflitos. Trata-se de exigencia a partir de problemas reais, que näo
tem solu<;:äono quadro das institui<;:öes parciais, mas que, näo
sendo wlucionados, tornam-se presentes na vida social com for<;:a
sempre maior a partir dos sujeitos atingidos. E isso o que impulsiona o conflito em fun<;:äo de readequa<;:äo institucional, ate o
momento em que a reordena<;:äo institucional e capaz de responder a solu<;:äode tais problemas. Os problemas säo sentidos, projetam-se institui<;:öes para soluciona-los e, de modo näo-intencional, desenvolvem-se o Estado e o mercado, que sempre se impöem
de novo. Por isso, podemos dizer que um desenvolvimento näointencional da institucionalidade do mercado e do Estado, seja
qual for a inten<;:äo dos atores dessa hist6ria, encontra-se subjacente a hist6ria das institui<;:öes parciais.
As analises do progresso infinito realizadas por Popper indicam muito bem esse modo näo-intencional do Estado e do mercado se abstrairmos conclusöes tais como a "impossibilidade
16gica" do planejamento. Na Uniäo Sovietica, efetivamente, o
primeiro projeto intencional foi um planejamento "de tudo ", com
a substitui<;:äo definitiva do mercado. 0 processo de transforma<;:äodesse projeto de planejamento "de tudo" em um planejamento da sociedade "como um todo" baseada nas rela<;:öesmercantis
e, portanto, reconhecendo a impossibilidade do planejamento
"de tudo ", ainda esta em curso, näo sendo explicavel a näo ser
como desenvolvimento näo-intencional desse planejamento. Na
verdade, trata-se exatamente disso, embora cada passo de transforma<;:äotenha que ser dado em institui<;:öesparciais e, por conseguinte, de modo intencional. Trata-se de transforma<;:öes inevitaveis, embora ninguem as queira fazer, mas que precisam ser
feitas se a sociedade quiser sobreviver. Deixar de faze-las seria
suicidio coletivo.
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Assim, as transforma9öes desse tipo säo obrigat6rias. Trata-se de leiss hist6ricas, por assim dizer, que nada tem a ver com
essencialismo nem com fantasmas, como o historicismo de Popper. No entanto, Popper parece rejeitar sua analise por causa de
um apriorismo anti-socialista dogmatico, o que explicaria sua
capacidade de analisar o pr6prio processo de institucionaliza9äo.
E isso porque, hoje, o mundo capitalista se encontra diante de
uma crise - crise ecol6gica, crise de desemprego, crise de pauperiza9äo -, cuja soluc;äo ultrapassa os limites da sociedade
capitalista, pois exige planejamento da sociedade e da natureza
"como um todo" e implica a transformac;äo da pr6pria sociedade
capitalista. Na medida em que seja certa tal conclusäo, se produz
o desenvolvimento näo-intencional que s6 pode romper com a
pr6pria sociedade capitalista e que e resultado de ac;öes intencionais voltadas para a solu9äo dessas crises fundamentais. Entretanto, näo se trata de leis inexoraveis, de vez que sempre existe a
alternativa do suicidio coletivo, no qual pode-se buscar o ultimo
testemunho da liberdade burguesa.

b) A 16gica da pesquisa cientffica
A partir da analise do planejamento, da concorrencia e do
processo de institucionalizac;äo com base no ponto de vista de
Popper, bem como de nossa critica as suas colocac;öes, podemos
voltar agora a critica da metodologia popperiana. Trata-se, acima
de tudo, de suas duas conclusöes principais: sua critica da induc;äo e seu principio de demarca9äo entre ciencia e metafisica. As
duas conclusöes estäo estreitamente vinculadas entre si e sua discussäo permite resumir a problematica da metodologia de
Popper.
b.1) A critica da indu9äo formulada por Popper
Podemos partir de dois exemplos que Popper considera
como srndo de indu9äo. 0 primeiro afirma que "o Sol nascera amanhä e havera um pör-do-sol a cada vinte e quatro horas" .40
40 /dem, Conocimiento Objetivo, Editorial Tecnos, Madri, 1974, p. 23.
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Popper sustenta que esse exemplo foi refutado. Ora, devemos
notar que se trata de norma empirica e näo de lei cientifica.
Nenhuma lei das ciencias empiricas sustenta regularidades desse
tipo, que säo modelos da lei, mas nunca a pr6pria lei. Assim, se
amanhä o sol nascer e se pör, nenhuma lei cientifica estara questionada. A lei da gravidade sustentaria unicamente que o sol näo
pode se pör a näo ser nos termos dessa pr6pria lei. Assim, o
exemplo e absolutamente irrelevante para a discussäo da induc;äo das ciencias empfricas.
0 segundo exemplo afirma que "todos os homens säo mortais" .41 Esce enunciado seria de induc;äo na medida em que sustenta que e impossivel um homem ser imortaL Mas, nesse caso,
tambem näo se trata de uma lei: estamos diante de um prindpio empirico geral de impossibilidade, cujo juizo correspondente aprecenta carater apoditico. Ern contrapartida, Popper argumenta que ele e falseavel - e que, alem disso, ja foi falseado.
No entanto, seu argumento 42 nada mais e do que um progresso
infinito com sua correspondente ma infinitude. Por outro lado,
e absolutamente contradit6rio, encontrando-se nas fronteiras do
econömico.
Nosca conclusäo e que, quando a induc;äo tem releväncia nas
ciencias empiricas, tambem a tera na formulac;äo dos prindpios
empfricos gerais da impossibilidade. E, embora o enunciado da
rr:.ortalidade con.stitua prindpio de impossibilidade, näo se insere
diretamente na formulac;äo de leis empiricas. Por conseguinte e
preciso passar a outro enunciado para demonstrar a incidencia
da afirmac;äo de impossibilidade nas ciencias empfricas.
Outro exemplo muito caro a Popper e o enunciado segundo
o qual e impossivel que o homem construa um perpetuum mobile.
Vamos citar esse prindpio em tres formulac;öes ·diferentes, duas
das quais do pr6prio Popper.
1. A possibilidade do "perpetuum mobile"
Com base nesse modo de formulac;ao, vemos que as leis naturais
podem ser comparadas a "vetos" ou "proibic;öes" ( ...) E e precisamente por isso que elas sao falsedveis: se aceitamos como
verdadeiro um enunciado singular que, por assim dizer, infringe
41 !dem, ibidem, p. 23.
42 !dem, ibidem, p. 23.
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a proibi9äo por afirmar a existencia de uma coisa (ou a apari9äo
de um acontecimento) excluida pela lei, entäo a lei e refutada.
(Teriamos um exemplo com o seguinte enunciado: "Ern tal ou
qual lugar existe um aparelho que e uma maquina de movimento perpetuo"). 43
A tese e univoca: a impossibilidade do perpetuum mobile
e considerada hipotetica. 0 enunciado que afirma a existencia de
um perpetuum mobile em tal ou qual lugar e considerado enunciado basico, ou seja, enunciado que se refere a acontecimento
pos~ivel, embora ainda näo ocorra. Ern conseqüencia, Popper
nega a impossibilidade do perpetuum mobile.
2. A impossibilidade do perpetuum mobile
Vamos ver agora a descri9äo que um fisico faz desse mesmo
exemplo:
Assim, a partir do resultado geral da experiencia, segundo o
qual um perpetuum mobile e impossivel, a termodinamica procura derivar de modo analit:co relac;:öesfixas (Bindungen), as
quais devem os acontecimentos singulares.44
Ern outro texto, o pr6prio Einstein fala desses resultatlos
gerais da experiencia, referindo-se a "indu9äo a partir da experiencia ",45 querendo se referir ao juizo segundo o qual o nosso
espa90 de experiencias e euclidiano.
Tarnbern nesse caso a tese e univoca: a impossibilidade do
perpetuum mobile e considerada apoditica. Alem disso, destaca-se o carater de categoria do juizo quando se afirma que säo
derivadas de modo analitico rela9öes fixas que devem seguir os
acontecimentos.

3. A solu9iio ambivalente
Popper volta mais tarde ao mesmo exemplo nos seguintes
termos:
43 /dem, La L6gica de la Investigaci6n Cientifica, Editorial Tecnos, Madri,
1980, pp. 66-67.
44 Albert Einstein, op. eil., pp. 127-128.
45 /dem, ibidem, p, 121.
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Por exemplo, a lei da conservac;:aoda energia pode ser assim
expressa: "Nao se pode construir uma maquina de movimento contfnuo".46
Agora a afirmac;ao e ambigua, mas, sob determinado aspecto, contraria a de Einstein. "Nao se pode construir ... " pode significar uma impossibilidade estrita ou entao uma simples constatac;ao de que ainda nao se pode construir. Somente no segundo
caso e que se afirma a falseabilidade.
Par outro lado, Popper sustenta que a lei da conservac;ao
da energia tem por conseqüencia o fato de nao se poder construir um perpetuum mobile. Ja o fisico, ao contrario, sustenta
o oposto: a formulac;ao da lei decorre de modo analitico dessa
impossibilidade. Einstein chama essas impossihilidades de "principios ", chamando as leis derivadas de tais impossibilidades de
"leis de principios" (Prinziptheorien). E acrescenta:
(...) A vantagem das teorias de princfpios esta em sua perfeic;:ao
16gicae na seguranc;:ade seus fundamentos.47
Assim, pois, Popper revela-se uma especie de alquimista
em busca do perpetuum mobile. Ele s6 pode censurar o alquimista pelo fato de se ter apressado em demasia, ja que o perpetuum
mobile s6 podera ser construido em futuro ainda nao determinado. Na visao de Popper, o alquimista aparece como o alfaiate
de Ulmo que, no seculo XV, construiu uma especie de aviao:
lanc;ando-se do alto da catedral de Ulmo, matou-se. Ou seja,
tentou algo que somente seculos depois seria possivel, mas sua
visao era realista. Ao contrario, a ciencia empirica moderna
surge a partir do momento no qual se declara a busca do perpetuum mobile como busca de algo definitivamente possivel. Efetivamente, com esta declarac;ao de impossibilidade radical, da-se
lugar a formulac;ao da lei de conservac;ao da energia como categoria basica das ciencias naturais. 0 alfaiate de Ulmo era realista prematuro. 0 alquimista, ao contrario, e ilusionista. Descobrindo a ilusao de um, descobre-se o realismo do outro.
Ora, embora a impossibilidade do perpetuum mobile possa
ser descoberta pelos inumeros casos nos quais a tentativa fracas46 Karl Popper, La Miseria del Historicismo, Alianza Editorial, Madri,
1973, p. 75.
47 Albert Einstein, op. cit., p. 128.
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sou, ela e farrnulada corno juizo pela avaliac;ao de todos os fatos
po:siveis a partir dessa experiencia necessariarnente pontual. Nao
ha nenhurna deduc;ao que possa justificar tal juizo de irnpossibilidade, rnas sornente a farrnulac;ao apoditica do juizo perrnite urna
ciencia ernpirica. A prova da validade do juizo da irnpossibilidade, portanto, irnplica a validade do conjunto de todos os
conhecirnentos derivados a partir dai. Se este juizo fasse falso, o
conjunto de conhecirnentos dele derivados - no caso, toda a
ciencia natural - tarnbern seria falso.
Entao, se estabelece urna relac;ao entre a totalidade do rnundo fisico, a totalidade do conhecirnento desse rnundo fisico e o
principio de irnpo:;sibilidade do perpetuum mobile. Se este fasse
falso, todo o conhecirnento das ciencias· naturais seria falso. A
irnpossibilidade de que isso ocorra afirrna, indutivarnente, o pr6prio principio de irnpossibilidade do qual se partiu. Conseqüenternente, se de ernboca ern "circulo autovalidante", na rnedida
ern que se declararn os conhecirnentos cientificos derivados do
principio de irnpossibilidade e o espac;o tecnol6gico que ele~
abrern corno o verdadeiro conhecirnento do rnundo. Corno o principio de irnpossibilidade do perpetuum mobile descreve todo o
ärnbito da ac;ao tecnol6gica hurnana, a generalizac;ao desse principio leva a reduc;ao da ac;ao hurnana ern seu aspecto tecnol6gico.
Logo, o principio da irnpossibilidade s6 vale para a ac;ao tecnol6gica, ac;ao que o cornprova indutivarnente. Nao existe a rnenor
razao para aceita-lo ern si rnesrno e para a praxis hurnana total.
A ciencia ernpirica conclui aquilo que o hornern pode fazer corn
o rnundo a rnedida que se aproxirna tecnologicarnente dele.
Nas analises anteriores, ja virnos ern que terrnos Popper
trata dos principio:; da irnpossibilidade nas ciencias sociais. No
caso da irnpossibilidade do conhecirnento hurnano ilirnitado, ele
abandona toda a arnbigüidade que sustenta quando fala das ciencias naturais. No que se refere a negac;ao dos principios de irnpossibilidade, fala de "utopisrno" - e ate do "diabo" -, oferecendo a dernocracia pensada ern seus terrnos rnetodol6gicos corno a
"chave para o controle dos dernönios ". Tarnbern condena, nos
terrnos rnais dogrnaticos que se possa irnaginar, a considerac;ao
dos principios da irnpossibilidade corno principios hipoteticos e
falseaveis, corno re~ultado do dernönio.
Mas; se a irnpossibilidade do perpetuum mobile e sirnplesrnente hip6tese, porque tarnbern nao o sera a irnpossibilidade do
conhecirnento ilirnitado? Esse "utopisrno" nada rnais e do que o
0
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resultado de sua metodologia, a qual declara todos os enunciados cientificos como falseaveis, näo podendo admitir impossibilidades apoditicas, a näo ser como derivadas de contradic;öes da
16gica formal. Por isso, sua afirmac;äo da impossibilidade do
conhecimento ilimitado e certa, embora a afirmac;äo contraria
näo seja diab6lica, nem se conhec;a ninguem que a fac;:a. Entretanto, essa afirmac;äo pöe abaixo sua pr6pria metodologia, pois,
se Poppe;r fosse coerente, indicaria a aceitac;äo de jufzos apoditico:; de impossibilidade cuja validade s6 pode ser indutiva, desembocando em "circulo autovalidante".
b.2) 0 criterio da demarca9ao

Para examinar as implicac;öes da analise da induc;äo sobre
o criterio de demarcac;äo proposto por Popper, faremos uma
lista dos principios empiricos gerais de impossibilidade que ele
menciona explicitamente:
1. E impossivel ao homem construir um perpetuum mobile.
2. E impossfvel um homem imortal.
3. E impossivel um homem viver sem alimentos.
4. E imposdvel que um homem possa ter conhecimentos
ilimitados.
5. E impossfvel um homem para o qual näo tenha validade
a discursividade do tempo.
6. E impossivel que, para um homem, näo tenha validade
a discricionalidade do espac;o.
Todas essas impossibilidades säo f aticas, de valid ade indutiva e de afirmac;äo apoditica. Assim, sua possibilidade imaginaria näo contem a mfnima contradic;äo 16gica. Popper aceita essas
afirmac;öes como cientificas. Daf o fato de considera-las como
falseaveis. Para a primeira, ele constr6i explicitamente o falsificador que considera um enunciado basico. 48 Segundo essa indicac;äo de Popper, podemos agora construir os falseadores para cada
uma destas impossibilidades:
1. Este e um perpetuum mobile.
2. Este homem e imortal.
48 Karl Popper, La L6gica de la Investigaci6n Cientifica, Editorial Tecnos,
Madri, 1974, p. 67.
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3. Este homem vive sem alimentos, ou, alternativamente,
este homem tem produtividade ilimitada no trabalho que realiza
e, portanto, nunca pode lhe faltar alimentos.
4. Este homem possui conhecimentos ilimitados.
5. Este homem move-se no tempo segundo sua vontade,
para tras e para a frente, podendo estar em varios momentos ao
mesmo tempo.
6. Este homem move-se segundo sua vontade, instantaneamente, no espa<;:o,podendo estar em varios lugares ao mesmo
tempo.
Esse e o mundo dos falseadores dos principios empiricos
gerais de impossibilidade. Excetuando a existencia de Deus, que
näo aparece no3 falseadores, esse mundd' e um conjunto de todos
os mundos metafisicos e religiosos ate agora pensados e, provavdmente, possiveis de pensar (excluindo-se mundos logicamente
contradi t6rios).
Ora, Popper declara explicitamente o primeiro falseador
como enunciado basico 49 e insinua esse carater de enunciado
basico para o segundo. 50 Por conseguinte, tem que considerar
todos esses falseadores como enunciados basicos no sentido de
sua pr6pria defini<;:äo,mas entäo todos os milagres alguma vez
pensados pelos homens aparecem agora como possiveis enunciados basicos. Trata-se, sem duvida, de um mundo maravilhoso
dos falseadores do impossivel.
Se agora revela-se que esses falseadores säo enunciados basicos, por que entäo Popper busca um criterio de demarca<;:äo
entre as ciencias e a metafisica? Por meio de sua tese da falseabilidade de todos os enunciados cientificos, ele ja inseriu a metafrica dentro das ciencias. Popper näo descobre sequer uma
diferen<;:aseria entre esses falseadores maravilhosos e o enunciado "este corvo e branco".
Vejamos primeiro a defini<;:äo de "enunciado basico" tal
como Popper a explicita:
Assim, os enunciados basicos, materialmente falando, sao enunciados que afirmam que um evento observado acontece em uma
regiao individual do espa90 e do tempo.51
49 /dem, ibidem, p. 67.
50 /dem, Conocimiento Objetivo, Editorial Tecnc,s, Madri, 1980, p. 23.
51 /dem, La L6gica de la Investigaci6n Cientifica, Editorial Tecnos, Madri,
1974, p. 99.
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Essa defini9äo ja parte de tempo discursivo e de espa90
discreto. Em cönseqüencia, o enunciado dessas caracteristicas do
tempo e do espa90 - que e enunciado empirico - näo pode
ser falseavd, pois, necessariamente, seus falseadores potenciais
encontram-se fora do tempo discursivo e do espa90 discreto. Logo,
os falseadores correspondentes (nn. 5 e 6 de nossa lista) näo säo
enunciados basicos.
Restam, porem, os outros quatro, dos quais pelo menos um o rderente ao perpetuum mobile - Popper sustenta explicitamente ser um enunciado basico. Por implica9äo, os outros tambem tem que se-lo. Sendo enunciados basicos, formulam os possfveis falseadores dos princf pios de impossibilidade correspondentes. Deve-se considerar esses enunciados basicos como acontecimentos possfveis, embora, de fato, eles näo ocorram:
Ao inves de falar de enunciados basicos excluidos ou proibidos
por uma teoria, podemos dizer que a teoria exclui certos acontecimentos possiveis, ficando falseada se tais acontecimentos possiveis realmente acontecem.52
Assim, os maravilhosos falseadores descrevem acontecimentos possfveis. No entanto, o princf pio de impossibilidade que
des tem que falsear sustentam, precisamente, a impossibilidade de
tais acontecimentos. A tese da impossibilidade do perpetuum
mobile sustenta que o enunciado "este e um perpetuum mobile"
näo e um enunciado basico no sentido de Popper. 0 mesmo vale
para todos os princfpios de impossibilidade. Na medida em que
constituem jufzos apodfticos, implicam que seus possfveis falseadores de::crevem acontecimentos impossfveis, razäo pela qual
näo podem ser enunciados basicos (que descrevem acontecimentos possfveis, segundo Popper).
Agora, se restringirmos os enunciados basicos aos acontecimentos possfveis dentro dos limites do conjunto dos princf pios
empiricos gerais de impossibilidade, poderfamos mudar a defini9äo de Popper no seguinte sentido: os enunciados basicos afirmam que um evento observado acontece em uma regiäo circunscrita pelos princf pios empiricos gerais de impossibilidade, incluindo neles o tempo discursivo e o espa90 discreto. Efetivamente,
se ha princfpios de impossibilidade nas ciencias empiricas, os
52 !dem, ibidem, p. 84.
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enunciados basicos s6 podem ser definidos nesses termos. Dessa
forma, o enunciado "este e um perpetuum mobile" nä.o e enunciado basico, pois se refere a acontecimento impossivel, ao passo
que o enunciado "este e um corvo branco" e enunciado basico.
A medida que Popper tem que aceitar essa reformulac;ä.o,
toda a sua metodologia se inverte. A partir dos principios de
impossibilidade, sä.o extraidas "de modo analitico" as leis das
ciencias empiricas, para usar a citada expressä.o de Einstein.
Assim, a lei da conservac;ä.o da energia deriva analiticamente da
impossibilidade do perpetuum mobile. Sua unica referencia empirica esta no principio da impossibilidade correspondente. E por
essa razä.o que essa lei nä.o e falseavel; pois seu falseador potencial nä.o se refere a acontecimento possivel, mas sim impossivel.
S6 tem carater falseavel as condic;öes iniciais atraves das quais
essa lei pode aparecer na realidade, mas, por si ~6, ela nä.o informa nada sobre a realidade. Se chamarmos todas aquelas leis
que se derivam de modo analitico de algum principio de impossibilidade como "leis gerais", entä.o, conseqüentemente, as leis
gerais das ciencias empiricas - as leis de principio de Einstein
- nä.o sä.o falseaveis em principio. Assim, se um enunciado cientifico e falseavel, nä.o pode ser uma lei empirica geral. E, se e
uma lei empirica geral, nä.o pode ser falseavel.
Ora, isso e o contrario do que afirma Popper:
A medida que um enunciado cientffico fala sobre a realidade,
tem que ser falseavel. E, a medida que nao e falseavel, nao fala
sobre a realidade. 53

Entretanto, as leis empiricas gerais continuam sendo empie, conseqüentemente, podem ser avaliadas em termos empidcos. Por outro lado, como elas derivam analiticamente dos princ:pios de impossibilidade, seu conteudo empirico e o mesmo
ja contido por esses principios. Desse modo, a experimentac;ä.o
das leis gerais constitui a base da experimentac;ä.o desses principios. E por isso que, a medida que esses principios tenham validade por induc;ä.o, tambem as leis gerais tem validade. Trata-se
de leis de validade indutiva, mas essa experimentac;ä.o nä.o pode
falsea-las a medida que, comprovando-se sua falseabilidade, deixam de ser leis gerais, tendo que ser substituidas por outras
1 icas

53 Idem, ibidem, p. 292.
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formula9öes que se mostrem nao-falseaveis, pois somente dessa
forma podem indicar o limite da possibilidade. Essa reformula<;äo s6 pode ser necessaria por duas razöes. A primeira, no caso
de que o principio de impossibilidade do qual sao deduzidas se
mostre falseavel, caso em que esse principio precisa ser reformulado ate deixar de se-lo, para poder servir como principio. A
segunda se da na possibilidade de erro de dedu9ao na deriva9ao
analitica da lei geral: no sentido dessa experimentabilidade, sao
contrastaveis, mas nao falseaveis. Somente as condi9öes iniciais
das modelos de tais leis gerais e que sao falseaveis.
Podemos agora ver como Popper enfoca esse problema das
principios da impossibilidade, que lhe foi colocado por William
Kneale. 54 Popper aceita a expressao, mas nao o conceito. 55 Seguindo Kneale, ele fala de principios de impossibilidade ou de principios de necessidade, sendo a necessidade a expressao positiva
da impossibilidade. 0 impossivel e o necessario cobrem conceitualmente o mesmo conteudo, visto a partir de dois ängulos, e
dcscrevem a impossibilidade como limite' necessario.
No entanto, Popper corta toda possibilidade de discussao
por sua insistencia em uma nova concep9ao de indu9ao, concep9ao que segue a de Hume. Para Popper, indu9ao e "a doutrina
da primazia das repeti<;öes"/'' referindo-se a repeti<;öes de fenömenos do tipo "todos os dias o sol nasce em tal lugar".
Deve-se notar, porem, que se trata de repeti<;öes de "fatos
positivos ", ao passo que os principios de impossibilidade referem-se a repeti<;öes de "impossibilidades". Com efeito, o fato de
que novas tentativas de construir perpetuum mobiles sempre voltam a fracassar constitui algo diferente da afirma9ao de que "as
macieiras todos os anos dao ma9as ". A ciencia empirica s6 se
preocupa com a indu9ao a partir de impossibilidades, nao de
fatos, pois suas leis derivam de tais impossibilidades e nao da
regularidade das fatos.
· A tudo isso Popper acrescenta uma confusao que torna sua
metodologia vazia. 0 fato de um enunciado empirico - e os
enunciados empiricos incluem os principios de impossibilidade
- poder ser falso em termos empiricos nao indica que seja tambem falseavel. Popper definiu a falseabilida'de por sua defini<;ao
54
55
(novos
56

Cf. William Kncale, Probability and lnduction, Londres, 1949.
Cf. Karl Popper, La L6gica de la lnvestigaci6n Cientifica ja citad11
apendices, X) .
/dem, ibidem, p. 392.

206

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

de enunciados basicos que tem que expressar acontecimentos
possiveis. 0 fato de um enunciado empirico ser falso ja nao
implica necessariamente que seja falseavel. No entanto, como
acontece com os principios de impossibilidade, apresenta-se o
problema de enunciados empiricos nao falseaveis. Entao, ele se
ap6ia no fato de que tainbem podem ser falsos empiricamente
para deduzir que sao falseaveis. E isso produz uma confusao que
percorre todo o capitulo.
0 problema-chave continua sendo o de que Popper trata
de negar a diferenc;a qualitativa inevitavel na analise metodol6gica entre impossibilidades empiricas e regularidades dos fatos
empiricos. Toda a sua argumentac;ao gira em torno da tese em
que enunciados como "este e um perpetuum mobile" e "este e
um corvo branco" sao da mesma indole. Corno os dois sao falseadores de enunciados universais que podem ser expressos como
proibic;öes, ele os identifica. Nao obstante, o enunciado universal "nao e possfvel construir um perpetuum mobile" declara
uma impossibilidade, ao passo que o enunciado "todos os corvos
sao negros" declara uma regularidade que estabelece a simples
exclusao contingente dos corvos brancos. Por essa razao, o primeiro enunciado produz leis gerais, ao passo que o segundo
somente produz condic;öes iniciais que podem mudar, sem que
esteja em jogo nenhuma lei geral.

Podemos concluir entao que, a medida que for necessario
aceitar nas ciencias empiricas a distinc;ao entre dois tipos de
induc;ao e dois tipos de enunciados empiricos, dos quais somente
um e falseavel, ao passo que o outro nao o e, o criterio de demarcac;ao de Popper cai por terra. 0 limite entre enunciados falseaveis e enunciados nao-falseaveis deixa de determinar o limite
entre ciencias empiricas e ciencias nao-empiricas (que Popper
costuma chamar de metafisica). Desse modo, a critica que Popper faz a Carnap, a quem censura pelo fato de que seu criterio
das ciencias deixa fora todas as ciencias, volta-se agora contra
o pr6prio Popper. Efetivamente, ao excluir da ciencia empirica
todos os enunciados nao-falseaveis, ele desterra da ciencia os
principios da impossibilidade e, conseqüentemente, as leis empiricas gerais analiticamente derivadas deles. Segundo o criterio de
demarcac;ao de Popper, quer se trate das ciencias naturais quer
das ciencias sociais, o seu conjunto fica fora da ciencia a medida
que suas leis gerais tambem ficam excluidas.
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Aparentemente, Popper evita esta confusäo atraves da declarac;:äo de tais principios de impossibilidade como falseaveis.
No entanto, a 16gica dessa tese faz com que Popper perca toda a
base de sua critica as utopias. Certamente, ao considerar os principios de impossibilidade como hipoteticos e falseaveis, ele näo
pode enunciar seus falseadores - os maravilhosos falseadores
- como "impossiveis ", tendo-os que tratar no sentido de um "ainda näo passive!". Assim, abre-se campo infinito de metas humanas
aparentemente possiveis que, naturalmente, inclui todas as metas
que Popper costuma chamar de "ut6picas". Logo, todas as utopias que ele critica voltam a ser factiveis, pelo menos em principio, embora agora como resultado de progresso tecnico indefinidamente longo. A radicalidade desse "utopismo popperiano" ja
anuncia expressamente em sua tese segundo a qual o enunciado
"todos os homens räo mortais" ja esta falseado. Se esse enunciado
ja esta falseado, näo ha meta, por infinita que seja, que näo esteja ao alcance do progresso tecnico.
Assim, Popper näo supera a utopia nem consegue critica-la.
0 que faz e transforma-la de utopia de libertac;:ao do homem de utopia da praxis - em utopia do progresso tecnico: nao ha
metas que esse progresso tecnico nao possa alcanc;:ar. Eie transfere a forc;:aut6pica para a tecnologia e para a inercia objetiva de
seu progresso, fazendo-a atuar assim contra a liberdade humana. Näo e precisamente Marx que promete o ceu na terra. Quem
o promete e Popper, mas o faz pela forc;:a cega da tecnologia,
inclusive integrando seu "mito da imortalidade" nessa hip6stase
do capitalismo desenvolvido de hoje.
Essas duas ultimas criticas ao pensamento de Popper ja
e~clarecem o que consideramos a sua principal contribuic;:ao a
discussäo cientifica atual. Par um lado, trata-se da sua teoria da
falseabilidade. Par outro lado, de sua critica ao pensamento
ut6pico. Nos dois casos, trata-se de passos decisivos. No entanto,
em nenhum deles Popper consegue alcanc;:ar coerencia em suas
posic;:öes.Consideramos que uma das principais explicac;:öesdesse
fato encontra-se nos preconceitos ideol6gicos de Popper. E preciso ir alem de suas colocac;:öespara poder dar sentido as contribuic;:öesque ele faz.
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6.3) 0 nucleo metodol6gico das ciencias empiricas

Embora seja necessario rejeitar o criterio de demarca9äo de
Popper, os falseadores transcendentais das principios de impossibilidade continuam sendo parte das ciencias empiricas. Näo sendo enunciados basicos, ja näo säo falseadores empiricos. A conseqüencia disso e que os principios de impossibilidade revelam-se
näo-falseaveis no sentido da defini9äo de Popper. Näo obstante,
a medida que esses principios sustentam sua impossibilidade,
estäo presentes em sua forma negada nos enunciados correspondentes, especialmente nas teorias gerais de todas as ciencias
empiricas. Se o enunciado "e impossivel construir um perpetuum
mobile" e enunciado empirico, entäo o perpetuum mobile e conceito pertencente as ciencias empiricas. 0 mesmo vale para
outros enunciados. Se o enunciado "e impossivel que o homem
tenha conhecimento ilimitado" e cientifico, entäo o homem com
conhecimentos ilimitados e conceito das ciencias empiricas. Ou
seja, embora os falseadores transcendentais sejam considerados
como radicalmente impossiveis, sua conceitua9äo e parte da pr6pria ciencia empirica.
Com base nisso, ja näo podemos voltar a pronunciar o criterio de demarca9äo excluindo os falseadores transcendentais e sua
conceitua9äo das ciencias empiricas. Esses falseadores fazem
parte das ciencias empiricas, pois as leis empiricas gerais säo
formuladas analiticamente a partir de sua negac;äo. Atraves desse processo de nega9öes, a conceitua9äo desses falseadores transcendentais influi sobre o conteudo da lei geral e, inversamente,
o conteudo da lei geral influi sobre a conceitua9äo desses falseadores transcendentais. Esses dois aspectos constituem duas faces
da mesma moeda, sendo impossivel proclamar uma face como
cientifica e outra como näo-cientifica. Par conseguinte, se declaramos esses falseadores transcendentais como metafisicos, a metafisica passa a ser parte das ciencias empiricas, com o que o
pr6prio sentido de um criterio de demarca9äo - heran9a do
positivismo austriaco - e posto em questäo.
Apresenta-se entäo uma especie de "espelhismo" no interior
das ciencias empiricas, por meio do qual o possivel e expresso
como espa90 empirico pela nega9äo do impossivel. Finalmente,
isso pressupöe que a impossibilidade do impossivel näo seja
imoossibilidade l6gica. As impossibilidades 16gicas constituem
a "fronteira cega" do conhecimento e da a9äo. Ern contrapartida,
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nas ciencias empiricas, o impossivel e logicamente coerente (nesse
sentido, logicamente possivel), mas, de fato, e impossivel. Declarando-se sua impossibilidade, aparece o ambito do possivel, que
näo pode ser expresso de nenhuma outra forma. Transcendendo
o possivel, chega-se ao impossivel. E a tomada de consciencia
de:se carater impossivel do impossivel e que marca o espa<;:odo
possivel.
Assim, o conjunto dos mundos inseridos na reflexäo das
ciencias empiricas se divide em dois: um conjunto de mundos
pos:::iveise um conjunto de mundos impossiveis. Os dois conjuntos säo logicamente possiveis, mas o conjunto dos mundos possiveis e conhecido pela nega9äo da possibilidade do conjunto dos
mundo:; impossiveis, isto e, transcendendo as possibilidades humanas. Isto e, ao inves da demarca9äo entre aquilo que e cientifico e aquilo que näo o e, aparece a demarca<;:äoentre mundos
possiveis e mundos impossiveis, na qual o conhecimento do possivel passa pela tomada de consciencia da impossibilidade do
outro mundo que e o mundo dos falseadores transcendentais.
Ambos os mundos pertencem ao ambito das ciencias empiricas.
Quem näo acredita nisso, que tente construir uma teoria do
equilibrio econömico sem recorrer ao conceito do homem com
conhecimentos ilimitados ou uma teoria fisica sem recorrer a conceitua<;:äodo perpetuum mobile. Ora, se a referencia a um homem
com conhecimentos ilimitados e cientificamente necessaria, entäo
e'.'.seconceito e parte da ciencia. Pelo fato de negar sua possibilidade, esse conceito do impossivel näo deixa de pertencer a ciencia. Assim, o mito penetra na ciencia, embora, pela nega9äo de
sua possibilidade, aparentemente fique fora dela.
Logo, podemos ver que o conjunto de todos os mundos
concebiveis em termos de coerencia formal se divide em conjunto
de mundos possiveis e conjunto de mundos impossiveis, bem
como que a nega9äo da possibilidade do conjunto dos mundos
impossiveis e o modo de conhecer aquilo que se encontra no
conjunto dos mundos possiveis. Desse modo, entre os dois
conjuntos ha uma fronteira que tra9a o limite do possivel para
a condi9äo humana. Trata-se de limite real que, no entanto,
näo pode ser conhecido pela reflexäo pura. Com efeito, trata-se
de limite experimentado, näo dedutivel logicamente de nenhuma
lei geral das ciencias empiricas, pois a formula9äo dessas leis
deriva analiticamente de principios de impossibilidade que näo
podem ser deduzidos nem de tais leis nem de quaisquer outras.
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Por conseguinte, a impossibilidade e experimentavel e, nesse processo, descobre-se sua releväncia categorial para a formula9äo de
leis gerais. Sem provar ou experimentar a impossibilidade, näo se
pode conhece-la nem introduzi-la como categoria da ciencia
empirica.
Por outro lado, näo parece existir nenhuma possibilidade
de formular algo como uma lista completa de tais principios de
impossibilidade. Eles säo descobertos e a partir dai tem validade,
mas näo pode haver metodo regulamentado para isso. Assim,
por exemplo, vimos como o principio da impossibilidade do
conhecimento ilimitado apareceu nos ultimos cinqüenta anos
atraves da descoberta de sua releväncia categorial a partir de
certas experiencias politicas ocorridas, muito embora o fato da
imposdbilidade de tal conhecimento ter sido universalmente conhecido e aceito ao longo de toda a hist6ria humana. A descoberta que funda novo principio e o fato de se descobrir a possibilidade de julgar a validade de teorias e praticas a partir desse
principio. Uma teoria e uma pratica incompatfveis com tal principio säo julgadas agora como invalidas, o que implica a necessidade de sua reformula9äo. Todos os outros principios apresentam hist6ria parecida. Nenhum deles aparece sem a descoberta
de que representa um quadro de categorias valido para a a9äo
humana. E, muito embora expressem impossibilidades freqüentemente conhecidas muito antes de sua apari9äo, revestem a
expressäo dessa impossibilidade com a precisäo, dando inicio a
uma hist6ria de reformula96es e adapta96es. Alem disso, nunca
apresentam a expressäo definitiva, por mais que apare9am com
alto grau de seguran9a.
Por isso mesmo, embora a partir das principios de imposdbilidade surjam as categorias da a9äo e do pensamento empfrico sobre essa a9äo, tais categorias näo apresentam nenhum carater a priori em rela9äo a razäo. Säo, isto sim, a prioris praticos, cuja existencia e a existencia da pr6pria realidade e que säo
descobertos em rela9äo a essa realidade. Isto e, säo a prioris
existentes que säo descobertos a posteriori, mas que ja impregnavam a realidade antes de ser descobertos. Daf o fato de que as
categorias podem ter hist6ria.
Ate agora, vimos os falseadores transcendentais como
impossibilidades que entram na ciencia empirica pela afirma9äo
de sua impossibilidade. Nos termos discutidos ate aqui, näo
passam dessa presern;a negativa da afirma9äo de sua impossibili211

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

dade, embora, desse modo, estejam presentes em todas as leis
empfricas gerais derivadas analiticamente do princf pio de impossibilidade em questäo. No entanto, tambem entram na formula9äo
das leis gerais da ciencia em sua f6rmula positiva.
Os falseadores transcendentais se inserem positivamente nas
teorias da ciencia empirica atraves das idealiza9öes empfricas
mediante as quais säo formuladas as leis gerais. Trata-se do metodo que Popper chamav:·i de "metodo zero" nas ciencias empiricas.57 0 pressuposto da "informa9äo completa" aparece como
pressllposto te6rico da constru9äo racional de todas as formulac;öes da teoria do equilibrio economico - trata-se de teorias do
planejamento 6timo Oll de teorias do eqllilibrio perfeito de mercado. 0 princf pio da impo:isibilidade Sllstenta qlle tal conhecimento ilimitado e impossivel e dai deriva a pr6pria inevitabilidade, tanto das relac;öes mercantis como da existencia do Estado Oll
do planejamento. Üll seja, se tal informac;äo completa existisse,
ncm as relac;öes mercantis nem o planejamento Oll o Estado
fariam falta. E do principio da impossibilidade do conhecimento
ilimitado que deriva a inevitabilidade dessas institucionalidades.
No entanto, a medida qlle formulamos teorias de mercado ou do planejamento, introduzimos como pressuposto da
analise aqllele conhecimento completo cuja impossibilidade nos
permite explicar o carater inevitavel tanto do mercado como do
planejamento. Efetivamente, existem modelos do mercado perfeito Oll do planejamento perfeito qlle inclllem como pressuposto
te6rico a possibilidade daqllele impossivel do qllal se deriva a
inevitabilidade do fenomeno de que se esta falando. A medida
qlle tais reflexöes aparecem, evidentemente, tambem aparecem
no interior da ciencia empirica os falseadores transcendentais em
forma afirmativa, embora näo necessariamente realizavel. Näo
se afirma que esse conhecimento ilimitado seja factivel. 0 que se
afirma e esse conhecimento como pressllposto te6rico que permite analisar teoricamente o fenomeno. Mas, a medida que tais
pressllpostos se estabelecem, os falseadores transcendentais em
slla forma afirmativa säo introdllzidos na ciencia empfrica, embora somente sejam afirmados como pressllpostos cuja näo-factibilidade se conhece.
Esse mesmo "metodo zero" aparece tambem nas ciencias
natllrais. Popper alude ao fato:
57 !dem, La Miseria del Historicismo ja citada, p. 156.
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Ate mesmo aqui pode-se dizer, talvez, que o uso de modelos
racionais ou "16gicos" nas ciencias sociais ou do "metodo zero"
apresenta um vago paralelo nas ciencias naturais, especialmente
na biologia e na termodinämica (a constrw;äo de modelos mecänicos e de modelos fisiol6gicos de processos de 6rgäos).58
Talvez o exemplo mais claro seja o da mecänica classica,
constituida quase inteiramente por tais modelos. Se entendemos
por perpctuum mobile uma maquina que realiza trabalho sem
receber energia do exterior, podemos considerar entäo uma maquina que esteja em movimento continuo e efetuando um trabalho zero sem receber energia exterior como o caso limite do
perpetuum mobile. Dessa forma, o perpetuum mobile aparece
na maioria do3 teoremas da mecänica classica. Nesse sentido, o
pendulo matematico e um perpetuum mobile, pois e uma maquina de movimento continuo que efetua trabalho zero e que näo
recebe energia do exterior. Näo obstante, o modelo do pendulo
n:atematico e construido com base na lei de conservac;äo de energia, analiticamente derivada do principio da impossibilidade da
construc;äo de um perpetuum mobile. A lei da inercia tambem
descreve um caso de pcrpetuum mobile do mesmo tipo, bem
como a lei da queda livre e outras leis. 0 falseador transcendental do principio da impossibilidade e interiorizado pela teoria e
sua forma afirmativa permite a derivac;äo da lei (uma excec;äo e
constituida pelas leis da alavanca, que näo usam tais pressupostos). Tarnbern nesses casos se reconhece a nao-factibilidade de tal
caso limite do perpetuum mobile, mas esse conhecimento näo
obstrui a derivac;äo da lei empirica.
Ern todas as ciencias empiricas - ciencias sociais e ciencias
naturais - pode-se observar tais idealizac;öes empiricas que transformam o impossivel enunciado pelo principio da impossibilidade em po::sivel em termos do pressuposto te6rico que serve como
meio de derivac;äo de leis. 0 falseador transcendental do principio da impossibilidade e transformado em pressuposto te6rico
da analise te6rica da empiria.
Ate esse ponto, os falseadores transcendentais continuam
tendo func;äo estritamente te6rica, por mais que aparec;am em
termos afirmativos como pressupostos da analise do possivel e
näo somente como coisas negadas pelo principio da impossibili-

ss /dem,

ibidem (nota 38).
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dade. Entretanto, ha um passo adicional que os transforma novamente em metas da ac;:äo. E isso pelo fato de que os falseadores
transcendentais em sua forma afirmada pelos pressupostos te6rico3 abrem espac;:os de possibilidade tanto reais como ilus6rios.
Certamente, a partir deles pode-se descobrir agora espac;:ospossiveis de desenvolvimentos tecnicos que permitam que nos aproximemos o mais possivel, mesmo ilusoriamente, daquilo que o princfpio de impossibilidade enuncia como impossivel. Näo se pode
construir um perpetuum mobile, mas podem-se construir maquinas que se aproximem o mais po3sivel do perpetuum mobile e
que, portanto, apresentem gasto minimo para realizar determinado trabalho. Fica entäo aberto o caminho para o desenvolvimento
tecnico de maquinas mais racionais. E, embora näo se possa construir uma concorrencia perfeita, pode-se estender ao maximo
possivel a concorrencia, assegurando a informac;:äo mais completa possivel para que as empresas possam competir racionalmente.
E, embora näo se possa realizar um planejamento "de tudo",
pode-se fazer o planejamento mais eficiente possivel. Ou seja, os
falseadores transcendentais, em sua forma afirmativa, abrem
possibilidades tecnol6gicas para o futuro, que, sem tais horizontes, näo poderiam ser vistas.
0 impossivel deixa assim de ser taxativo: näo mais paralisa,
mas sim agita. Sempre existe uma meta alem daquilo que ja se
alcanc;:ou. Assim, a partir dessa forma afirmativa aparecem os
progressos infinitos baseados no princfpio das metas implicadas
nos falseadores transcendentais. Mas, a medida que se abre esse
espac;:o de desenvolvimento tecnol6gico, aparece igualmente a
ilusäo infinita do progresso tecnol6gico ou social. Atraves da
infinitude desse progresso tecnico, aquelas metas cuja declarac;:äode impossibilidade encontra-se na sua origem tornam-se aparentemente alcanc;:aveis. Parece ocorrer algo como uma aproximac;:äo assint6tica as metas transcendentais implicadas nos falseadores transcendentais, o que da ao desenvolvimento tecnol6gico
a forc;:a mitica do progresso infinito. Tudo aquilo que os princfpios de impossibilidade negam manifesta-se de repente com a
aparencia objetiva da factibilidade pela magia da aproximac;:äo
assint6tica.
Agora a utopia dos novos ceus e das novas terras parece
estar ao alcance da ac;:äo humana atraves do progresso tecnico
infinito. E para alcanc;:a-la s6 e preciso impelir esse progresso.
Assim, aparece a verdadeira ilusäo transcendental, a magia do
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progresso infinito, a luz do qual tudo o que e impossivel torna-se
possivel.
A ciencia empirica possui termo pr6prio de aparencia realista para designar esta ilusäo: o "possivel em principio ". Vistas
em termo3 do progresso infinito, os falseadores transcendentais
transformam-se em "possiveis em principio ", embora se admita
que "nunca" se chegara a sua realizac;äo. Entretanto, esse "nunca" sempre e deixado em certa penumbra. A imortalidade do
homem e impossivel, mas e possivel em principio a partir do
progresso infinito da ciencia medica (Popper). Viajar por telefone e impossivel, mas torna-se possivel em principio a partir
do progresso infinito da cibernetica (Norbert Wiener). A concorrencia perfeita e impossivel, mas torna-se possivel em principio
pela tendencia ao equilibrio do progresso infinito. Com sua ilusäo
da concorrencia de proprietarios privados prescindindo de qualquer Estado, o anarco-capitalismo e impossivel, mas, a luz do
progresso infinito, transforma-se em possivel em principio (Hans
Albert). E impossivel saber tudo, mas isso torna-se possivel em
principio a luz do progresso infinito (Einstein). E o mesmo vale
para toda a ciencia empirica e para todas as impossibilidades negadas pelos principios de impossibilidade que estäo em sua origem, tanto hist6rica como logicamente. Toda esperanc;a humana
ciuiva da inter-relac;äo social e e projetada no sentido da infinitude do progresso tecnico, a luz da qual torna-se possivel em principio. A ideia de que ninguem va precisar trabalhar mais torna-se
possivel em principio, bem como a ideia de que as maquinas pensaräo por n6s tambem se torna possivel em principio.
Entretanto, como a ilusäo encontra-se no pr6prio metodo
das ciencias empiricas, e muito dificil detecta-las. 0 mito näo
esta fora da ciencia, mas sim em seu interior. Ele pretende mostrar o principio do parafro. E cuida zelosamente desse seu monop6lio. Näo aceita teologia, pois e teologia ele mesmo. Pretende
ter secularizado o mundo, quando, na realidade o mitificou.
0 metodo da abstrac;äo, atraves do qual se deriva o mito
do possivel em principio, e descrito por Einstein nos seguintes
termos:
Suponhamos que um homem que conduz um carrinho em uma
rua horizontal deixe de repente de empurra-lo. Sabemos que o
carrinho percorrera certa distäncia antes de parar. Perguntamo-nos entäo: sera possivel aumentar essa distäncia? E como?
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A experiencia diaria nos ensina que isso e possivel, indicando-nos varios modos de realiza-lo: por exemplo, engraxando o eixo
das rodas ou tornando o caminho mais liso. 0 carrinho ira mais
lange quanto mais facilmente girarem as rodas e quanto mais
liso for o caminho ( ...) Isso significa que diminuiram as influencias externas. Foram amenizados os efeitos daquilo que se chama fric~ao, tanto nas rodas como no caminho ( ...) Mais um passo a frente e nos depararemos com a chave verdadeira do problema. Para tanto, podemos imaginar um caminho perfeitamente
liso e rodas sem qualquer friq:äo. Nesse caso, nao haveria causa
que se opusesse ao movimento e o carrinho se moveria eternamente.
Chegou-se a essa conclusao imaginando um experimento ideal
que jamais poderd se verif icar, ja que e impossivel eliminar toda
influencia externa. A experiencia idealizada deu a chave que
constituiu a verdadeira fundamenta~ao da mecänica do movfmento. (Os grifos sao nossos). 59

0 metodo e o de uma idealiza9ao da empma, pensada em
termo:; absolutamente perfeitos. E o mesmo metodo que ja
vimos funcionando nas analises do planejamento perfeito e da
concorrencia perfeita. Ao objeto real se contrapöe esse mesmo
objeto em termos perfeitamente funcionais, idealizando-o. A
partir dessa sua idealiza9äo, deriva-se o espa90 do possivel como
uma aproxima9ao a esse objeto perfeito e absolutamente idealizado. Por um lado, aparece a conceitua9ao da lei que pressupöe tal
idealiza9äo:
Um corpo em repouso ou em movimento se mantera em repouso ou em movimento retilineo e uniforme, a menos que sobre
ele atuem for~as exteriores que o obriguem a modificar tais
estados. 60

No entanto, essa mesma idealiza9ao abre espa90 tecnol6gico
de aproxima9ao: "Quanto mais facilmente girarem as rodas e
quanto mais liso for o caminho ... "
A constrw;ao do metodo passa pelo progresso infinito que,
em termos de processo infinito de abstra9äo, chega a empiria,
59 Albert Einstein Leopold Infeld, La Fisica: Aventura de/ Pensamiento,
Losada, Buenos Aires, 1977, pp. 14-15.
60 [dem, ibidem, p. 15.
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idealizada nos termos em que se formula a lei e que, em termos
tecnol6gicos, leva a aproximac;ao a essa empiria idealizada infinitamente distante e que näo se pode alcanc;ar sequer em tempo
infinito. Logo, a experiencia idealizada e tal que, embora "jamais
possa se verificar", e Ern seu sentido que tende a aproximac;ao
tecnol6gica que enfoca essa meta infinitamente distante como
meta possivel em principio, embora impossivel de fato. Trata-se
de meta infinitamente distante e impossivel de alcanc;ar, no
sentido da qual, no entanto, se avanc;a. Mas, como se avanc;a em
direc;äo a algo in.alcanc;avel, esse progresso tecnico tambem e de
ma infinitude.
Tais progressos infinitos foram descobertos nos seculos
XVI e XVII, tanto nas ciencias naturais (Galileu Galilei) como
nas ciencias sociais (Hobbes). Eles chegaram a transformar integralmente a percepc;äo da realidade ao transformarem todos os
objetos em ponto de partida de progressos infinitos. Essa universalizac;ao dos progressos infinitos e a raiz das ciencias empiricas,
que constr6i em torno do mundo real um mundo ideal resultante
de numero indefinido de progressos infinitos, em func;äo dos
quais säo interpretados os objetos reais, tanto os do mundo macrofisico como os do mundo microfisico, tanto os do mundo macrossocial como os do mundo intrasubjetivo.
Daremos ~penas outro exemplo, desta vez tomado da quimica. A agua e transformada em H 20, o que mais uma vez e uma
cxpuiencia idealizada. Com efeito, a agua real e determinado
liquido da nossa experiencia diaria. A construc;ao fisica parte de
moleculas dessa agua real e formula sua composic;ao em torno
de tais moleculas. Desse modo, aparece novo conceito de agua
pura. Na percepc;äo do senso comum intuitivo, agua pura e agua
potavel limpa. No entanto, a partir da quimica, aparece outro
conceito de agua pura: um liquido composto exclusivamente de
moleculas H 20. Tal liquido e tao impossivel como a estrada
plana da lei da inercia, pois mesmo a agua quimicamente mais
pura e sempre determinada mistura. Nao obstante, a partir do
conceito H20 de uma empiria idealizada, aparece um espac;o
tecnol6gico de aproximac;ao da agua quimicamente pura que e
infinito e que mais pode alcanc;ar sua meta. 0 homem produz
agua destilada, que e a agua mais pura possivel do ponto de vista
quimico, mas nunca efetivamente agua pura. Para o homem comum que clama por agua pura, a agua destilada e veneno. 0
homem que clama por agua pura näo deve receber H20: a agua
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pura da sentida camum e a agua pura da quimica se excluem. Da
panta de vista quimica, a agua patavel e agua täa impura cama
a agua cantaminada. Assim, mais uma vez, temas a pragressa
infinita em suas duas dimensöes: a idealizac;:äa da empiria em
terma3 da f6rmula quimica H20 e a abertura de um desenvalvimenta tecnal6gica infinita em termas de agua destilada, a
agua mais pura passive!.
Da mesma forma que nas ciencias naturais, tambem nas
ciencias saciais esses pragressos infinitas aparecem em func;:äade
qualquer abjeta real. Ern sua metadalagia das tipas ideais, Max
Weber a declara cama a forma cientffica de campreensäa. Tamanda par referencia qualquer abjeta das ciencias saciais, säa
canstruidas tipas ideais cama espac;:ade campreensäa e em termas
de racianalidade valtada para fins. Entäa, a abjeta real tarna-se
campreensivel, medinda a distäncia entre este e a tipa ideal canstruida em tarna dele. Mais uma vez, esse tipa ideal abre espac;:a
te;cnal6gica em func;:äa de uma reestruturac;:äa sacial valtada para
a ac;:äa,em func;:äa de fins, embara nunca a passa alcanc;:ar perfeitamente.
A empiria idealizada abre espac;:as tecnal6gicas na sentida
de fazer ver sua passibilidade. Ela näa abriga ninguem a lanc;:ar-se a carrida da progressa tecnal6gica infinita, mas a deixa
aberta. Par issa, antes de descabrir a metada da empiria idealizada näa ha desenvalvimenta tecnal6gica sistematica e refletiva,
pais sua pr6pria passibilidade näa e visivel. Ha melharas empiricas, muitas vezes casuais, mas näa em desenvalvimenta tecnal6gica canscientemente enfocado. A carruagem de que nas fala
Einstein e desenhada cam flares, se quisermas melhara-la, mas
näa transformada tecnalagicamente.
Entretanta, embara uma ciencia empirica samente tarne
visiveis espac;:as tecnal6gicas, sem canvacar expressamente a
preenche-las, de fata ela destr6i tadas as razöes passiveis que
pa'.'.sam ser interpastas a tal desenvalvimenta tecnal6gica. Parece
näa haver nenhuma razäa seria para näa apraveitar qualquer passibilidade que se abra, sem discutir sequer ate que panta tais
espac;:as tecnal6gicas paderiam ser aparentes au ate destrutivas.
A,sim, implicitamente, a ciencia empfrica incita a carrida tecna16gica cuja passibilidade ela mesma abriu. E a faz cam base na
ja analisada ilusäa transcendental, que vincula as ciencias empiricas cam a canstruc;:äa tecnal6gica da paraisa perdida que se quer
recuperar. Atraves da apraximac;:äa quantitativa, aparece a ilusäa
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de que e::;sesparaisos estäo ao alcance humano, embora se acrescente que säo apenas aproximaveis. Ern termos de aproxima9äo
quantitativa do progresso infinito, aparentemente estamos nos
aproximando da solu9äo de todos os problemas humanos. 0
que falta e acelerar o mais possivel o desenvolvimento tecnol6gico, sem considera9öes de qualquer outro tipo. Desse modo, a
ilusäo transcendental das progressos infinitos come9a a devorar
a pr6pria realidade de cuja idealiza9äo parte.
Certamente, o progresso tecnol6gico infinito - de qualquer tipo - come9a a subverter a realidade, reduzindo-a a simples empiria, que e campo de manobras de conceitos idealizados
e sua atra9äo sobre a humanidade. Näo ha nada mais idealista
do que a ciencia empirica submetida a ilusäo transcendental. E
esse idealismo, como todos os idealismos, e absolutamente destrutivo e de modo algum pragmatico ou racional. De forma racional,
desencadeia a irracionalidade mais absoluta. Essa e a forma pela
qual o utopismo consegue destrutividade absoluta, desvinculado
das nece::;sidades reais das homens. A empiria subverte a realidade quando reduz essa realidade a empiria. Quando um sedento
pede agua pura e alguem lhe da agua destilada em forma de
H 20, acaba matando-o. Da mesma forma, quando o homem pede
trabalho, päo e teto e uma sociedade tecnol6gica lhe da uma
ilusäo transcendental de progresso tecnico, tambem o acaba
matando.
Popper, que vive completamente na ilusäo transcendental,
percebe essa voragem infinita como verdadeira infinitude do
homem. Ern termos de progresso cientifico, chama-a de "terceiro mundo ", descrevendo-a como verdadeiro "encontro de terceiro grau".
Todos nos contribuimos para o seu desenvolvimento, embora
todas as contribuiroes individuais sejam signif icativamente pequenas. Todos nos tratamos de aprende-lo, ja que näo podemos
viver sem entrar em contato com ele ( ...) No entanto, o terceiro
mundo foi crescendo para alem do alcance, näo s6 de qualquer
homem, como tambem de todos os homens ( ...) Seus efeitos
sobre n6s tornaram-se mais importantes para o nosso desenvolvimento e o seu pr6prio desenvolvimento do que os efeitos de
nossa aräo criadora sobre ele, ja que quase a totalidade de seu
crescimento deve-se a efeito de retroalimentac;a,o( ...) Alem disso,
sempre teremos diante de nos a tarefa de descobrir problemas
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novos, ja que ha infinidade de problemas que sempre ficaräo
por descobrir. (Os grifos säo nossos).61
Trata-se de texto pseudo-religioso e mitico: "E preciso que
ele aumente e eu diminua ". Com sua seqüencia de progresso tecnico, o progresso cientifico e erigido no verdadeiro sujeito. 0 homem aparece simplesmente como servidor desse sujeito coletivo,
que esta alem de cada um e da humanidade inteira, embora tenha
surgido dela. Trata-se do mito do mundo secularizado.
A medida que se caiu na ilusao transcendental, todo o mundo real e presente se desvanece. Vistas a luz da carruagem sem
fric<_;:ao
e da estrada perfeitamente plana, qualquer carruagem e
qualquer estrada transformam-se em algo desprezivel, que s6
recupera algum sentido como oasso intermediario no caminho da
perfei<_;:aoda meta absoluta. Vista com os 6culos do H 20, qualquer agua e suja. Qualquer institui<_;:aocai por terra a luz das
institui<_;:öesperfeitas e qualquer homem revela-se pecador radical. Ou seja, as raizes da seguran<_;:a
diante da realidade desaparecem e, uma vez enfocado em termos de progresso infinito, tambem desaparece o pr6prio presente.
Ern termos reais, o presente e vivencia do homem que se
cstende entre o passado e o futuro, tendo extensao pr6pria entre
esses dois p6los, extensao que depende do horizonte de percep<_;:ao
vivida de cada um. A luz do progresso infinito, isso e totalmente diferente: nao ha presente, tudo e passado ou futuro. Par
que? Porque o momento passa. E ja passou enquanto refletiamos
'.'.obreele. Nao existe o presente de um dia, porque, ao meio-dia,
ja passou meio dia. E outro meio dia resta por passar. Nem os
minutos nem os segundos podem medir o presente, pois este
sempre se encontra na linha do tempo entre o passado eo futuro.
0 presente se reduz a parte infinitamente pequena do segundo,
logo deixando de existir. Mas, entao, se o presente existe em
termos de tal progresso infinito, nao se pode reivindicar nenhum
presente. Nenhuma realidade tem entao valor, pois nada mais e
do que um passo de aproxima<_;:aoda ilusao transcendental. E,
como s6 se vive no presente, vive-se somente enfrentando a morte. Corno ja nao ha o presente, tambem ja nao ha vida, apenas
morte que ainda nao aconteceu. Logo, a vida e morte provisoriamente adiada.
61 Karl Popper, Conocimiento Objetivo ja citado, p. 154.
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A falacia da argumentac;ao implicada na ilusao transcendental talvez po:;sa ser explicada pela analogia com um problema
matematico - mas se trata apenas de analogia. Na matematica,
ha duas aproximac;öes inf initas que podem nos servir para essa
analogia. Par um lado, a aproximac;ao assint6tica na qual uma
seqüencia infinita aproxima-se de um valor finito. Assim, a
seqüencia 9,999 ... aproxima-se de dez e, como seqüencia infinita
e igual a dez. Ha outra seqüencia, que e uma seqüencia ao infinito nao admitida na matematica. Trata-se do caso da seqüencia
das numuos inteiros em relac;ao ao infinito: por mais que se siga
infinitamente a seqüencia desses numeros, nunca se chega ao
infinito. 0 infinito nao e um numero, mas sim uma expressao de
qualquer numero finito, por maior que ele seja. Assim, a seqüencia das numeros nao se aproxima quantitativamente do infinito.
0 numero um milhao nao esta mais pr6ximo do infinito do que
o numero dez, embora o numero um milhao seja maior do que
dez. Embora haja numeros maiores do que outros, nao ha numeros
mais pr6ximos do infinito do que outros. Isso tambem nao implica
que ce possa dizer que todos os numeros tem a mesma distäncia
em relac;ao ao infinite, pois falar de distäncia em relac;ao ao infinito nao tem sentido.
Com base nessa analogia, podemos dizer que o mito tecno16gico aparece quando se interpreta um desenvolvimento tecno16gico como uma aproximac;ao ao infinito, tomando uma meta
infinita como meta de aproximac;ao. 0 mito tecnol6gico nao e
uma aproximac;ao assint6tica, dado que esta somente ocorre com
metas finitas. Pelo contrario, voltando a ilusao transcendental
para metas infinitas, tenta uma aproximac;ao ao infinito que nao
e admissivel nem na matematica.
Se a meta infinita e um rel6gio exato, este pode ser possivel em principio, mas continua sendo absolutamente impossivel.
Ern conseqüencia, a tecnologia das rel6gios sempre mais exatos
nao se aproxima da meta do rel6gio exato. 0 rel6gio de quartzo
nao esta mais pr6ximo do rel6gio exato do que o rel6gio da cozinha de nossas av6s, muito embora seja muito mais exato do que
o rel6gio de nossas av6s. Interpretar a corrida das rel6gios sempre mais exatos como uma aproximac;ao ao rel6gio perfeitamente
exato constitui apenas o passo decisivo para entrar de cheio na
ilusao transcendental das ciencias empiricas. 0 conjunto das falseadores transcendentais e maravilhosos penetra nas ciencias empiricas com esse passo. E a ilusao transcendental transforma-se na
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ideia da humanidade que pöe essa humanidade a seu servic;o. Ern
nome da empiria foge-se da realidade, enfrentando-a e podendo-se ate destrui-la. Ern nome de estradas perfeitamente planas, de
carruagens sem fricc;äo, de rel6gios exatos, de medicina que torna
a vida indefinidamente longa, de maquinas que pensam, de competic;öes e planejamentos perfeitos, enfim, em nome da aproximac;äo infinita a essas metas maravilhosas, despreza-se a realidade,
minando-a e subvertendo-a.
As:::im,encontra pleno sentido o projeto de libertac;äo que
exige que as ciencias empiricas se coloquem a servic;o da realidade ao inves de estarem a servic;o da ilusäo transcendental. E
näo somente as ciencias, mas tambem a politica e toda a sociedade: elas devem servir ao homem e näo a tais ilusöes. E se
tornam tanto mais necessarias quando se sabe que nos Estados
Unidos apareceram um governo e todo um movimento politico
que, como nunca, estäo imersos na ideia fixa da realizac;äo de
ilusöes transcendentais, ameac;ando a pr6pria existencia do
mundo.
Essa exigencia, de que as ciencias empiricas se coloquem
a servic;o da realidade, choca-se com a crenc;a comum de que
elas säo, precisamente, as ciencias da realidade. Entretanto, elas
jamais podem dizer algo sobre a realidade, pois a reduzem a uma
empiria que e simples objeto da ac;äo tecnol6gica. As ciencias
empiricas s6 podem dizer aquilo que o homem pode fazer tecnologicamente, mas näo podem retratar a realidade. Elas näo possuem nenhuma lei que possa dizer algo da realidade, a näo ser
em termos da ac;äo tecnol6gica do homem sobre essa realidade.
Nenhum dos conceitos-chave das ciencias empiricas pode ser
considerado um conceito real: todos eles säo conceitos que idealizam a empiria ate o nivel do impossivel, para voltar sobre ela
depois, interpretando-a como desvio dessa perfeic;äo imaginaria.
Assim, por exemplo, se uma folha de arvore cai, essa queda e
vista como desvio da queda livre idealizada que nunca pode acontecer. Corno tal, e tecnologicamente interpretada e, portanto, a
lei tem sentido objetivo. Mas nada fala sobre a realidade.
Ocorre que a realidade e aquilo que e e näo a idealizac;äo
daquilo que e. Por isso, a carruagem real parece ser desvio
da carruagem ideal, sem fricc;äo; a estrada real parece desvio da
estrada perfeitamente plana; a agua real parece desvio do H20;
a concorrencia perfeita parece desvio do mercado perfeito; e
assim por, diante. A empiria e a interpretac;äo da realidade como
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desvio da realidade idealizada em termos funcionais. E, como
as leis das ciencias empiricas säo expressöes dessa i.dealizac;äo,
das näo säo reais, mas constituem a empiria a partir da realidade. Por conseguinte, essas leis näo tem existencia sem que o
homem as formule, pois säo formuladas a partir de impossibilidades do homem. Elas näo formulam impossibilidades em si mesmas, mas sim exclusivamente as impossibilidades do homem.
Ora, enquanto as ciencias empiricas derivam suas leis
gerais de forma analitica a partir de principios de impossibilidade do homem, elas säo ao mesmo tempo radicalmente antropocentricas e tecnol6gicas. Isso näo lhes tira sua objetividade, mas
tira-lhes o seu monop6lio da realidade.
0 cientista pode dizer muito bem que aquilo que ele busca
e a verdade e näo aplicac;öes tecnol6gicas. Mas essa e questäo de
motivos e näo de procedimentos. 0 que ele efetivamente faz e
algo que se decide ao nivel dos criterios de verdade que usa. E
os criterios de verdade das ciencias empiricas säo tecnol6gicos,
pois consistem em fazer com que o resultado cientffico seja tecnologicamente aproveitavel.
0 fato de as ciencias empiricas serem tecnol6gicas näo
significa, de modo algum, que somente busquem tecnologias
aplicadas. Isso seria falso. 0 que buscam säo conhecimentos
vazados em tal forma que seja possivel aproveita-los para a tecnologia. For essa razäo, o ponto de vista tecnol6gico implica o
antropocentrismo das ciencias empiricas: o criterio tecnol6gico
da verdade e necessariamente um criterio que julga a partir do
homem e de suas possibilidades tecnol6gicas, expressas atraves
dos principios de impossibilidade da ac;äo humana.
Por esse motivo, a reivindicac;äo da realidade diante das
ciencias empiricas, da ac;äo politica e da sociedade inteira constitui um projeto de libertac;äo com pleno sentido, pressupondo a
critica das pr6prias ciencias empiricas em relac;äo a sua ilusäo
transcendental.
b.4) 0 teol6gico visto a partir da perspectiva

da metodologia de Popper
Com base nessas analises, podemos extrair certos criterios
para o pensamento teol6gico que os te6ricos popperianos explicitam em varias ocasiöes.
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Ja vimos onde Popper situa o inferno e o demönio. Para
ele, onde quer que se tente construir o ceu na terra se esta construindo o inferno - e, portanto, aqueles que tentam faze-lo siio
demoniacos. Assim, com inspira9iio na metodologia de Popper,
a democracia se apresenta como "chave para o controle das demönios". Essa demonologia popperiana, efetivamente onipresente em seus escritos, e facilmente detectavel.
Sem negar a existencia do problema do fracasso necessario
da constru9iio do ceu na terra e de seus conseqüentes e possiveis
resultados destrutivos, niio se pode derivar desse fato um juizo
tiio absoluto. A conclusiio adequada e a necessidade de discernimento das utopias e de sua mediatiza9iio institucional, mas niio
a necessidade de identifica-las com algum dem6nio. Se alguem
quer o inferno na terra, certamente o tera, sem necessidade de
passar pela ilusiio de construir algum ceu, pois o inferno e feito
por quem quer o inferno. 0 inferno no nazismo niio foi nenhuma
tentativa para construir um ceu na terra: os nazistas marcharam
para o inferno com os olhos bem abertos.
Quem quer o inferno, tera o inferno. Par que entiio tera
que te-lo necessariamente aquele que quer o ceu? Mesmo produzindo-o sem quere-lo, mantem a possibilidade de sair dele,
pois. o caminho para o inferno esta asfaltado de mas inten96es,
ao passo que o caminho para o ceu o esta com boas inten96es.
E extremamente dificil e exigente ser absolutamente mau - as
boas inten96es salvam. Esse e o (mico modo de evitar o maniqueismo da po3tura popperiana.
A ideia de Popper, de que o inferno e feito por aqueles que
querem realizar o ceu na terra, atualmente e muito comum. Michael Novak a expressa nos seguintes termos:
No mundo como ele e hoje - e como Reinhold Niebuhr advertiu durante sua exemplar vida intelectual - "os filhos da luz",
em muitos aspectos, constituem uma amea<;:amaior para a fe
biblica do que "os filhos das trevas" .62
Se isso fasse certo, niio estariamos de volta ao fascismo
nazista, gritando com eles "Vivam os filhos das trevas e viva a
morte! "? 0 antiutopismo radical desemboca nessa marcha para
o inferno, marcha que se realiza com os olhos abertos e exata62 Michael Novak, The Spirit of Democratic Capitalism, Nova Iorque,
1982, p. 68.
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mente em direc;äo ao ponto onde Dante situava o inferno: "Ah,
v6s que aqui entrais, deixai toda esperanc;a!" Somente aquele
que e capaz de sonhar com o ceu na terra podera construir uma
terra me1hor, seja qua[ for o seu sonho.
Por e:::sa razäo, nossa critica a Popper näo pode ser uma
simples inversäo de sua critica a utopia. Pode-se interpretar a
ingenuidade das ciencias empiricas diante da ilusäo transcendental como uma tentativa de construir o ceu na terra, com suas conseqüentes tendencias destrutivas sobre a terra. Mas dai näo se
pode concluir que se trate de caminho que produz o inferno
na terra.
No entanto, a ingenuidade diante da ilusäo transcendental
apresenta ingenuidade igual diante do teol6gico. Atraves da ilusäo
transcendental, a ciencia empirica passa a ser mitica, de vez que
todas as possibilidades dos principios empfricos gerais de impossibilidade passam a ser possiveis "em principio ", em vinculac;äo
com seus progressos infinitos correspondentes. 0 mito se integra
a realidade. E esta parece ser simplesmente a realidade, com o
mito como a sua perspectiva real para o futuro. Näo obstante, o
cientista empirico sente-se o unico que se libertou do mito,
quando, na realidade, e aquele que mais ingenuamente esta submetido ao mito. Ocorre que o mito da ilusäo transcendental parece ser a realidade. E esta se apresenta entäo como realidade secularizada. Certamente näo o e, mas o fato de o mito ser percebido como realidade, mesmo a luz do progresso infinito, faz o
mundo aparecer como secularizado.
Por isso, a ciencia empirica näo e täo unidimensional como
se pensa, por mais que tenha essa aparencia. 0 homem unidimensional tem tantos mitos como qualquer outro homem, s6 que,
aparentemente, os tem sob controle. Ate o milionario que morre
e :::edeixa congelar por seculos para ser ressuscitado no dia em
que a ciencia medica tenha progredido o suficiente para faze-lo,
näo parece viver um mito, mas sim algo perfeitamente real, embora extremamente curioso. Atraves dos progressos infinitos, com
sua correspondente ilusäo transcendental, tais fatos estäo integrados a realidade.
E por isso que, quando deseja pesquisar o mundo mitico, a
ciencia empirica volta-se para o mundo passado, preferencialmente para o mundo mais passado possivel na hist6ria, ou seja,
ao periodo tribal da pre-hist6ria humana. Nesse mundo, podem
ser descobertos mitos, mas jamais se consegue nem se procura
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encontrar o mito moderno. E, quanto mais se evita a analise do
mito moderno, mais se destacam os antigos e se descobrem resquicios marginais desses mitos antigos no mundo moderno. No
entanto, o fato de que o mundo moderno e mitico constitui algo
que escapa totalmente a tais analises.
0 interessante e que, para o homem pre-hist6rico, tambem
nao havia mito. Isso e algo que podemos descobrir observando esse
homem. Mas o certo e que esse homem ve sua realidade do mesmo modo como o homem moderno ve a sua, tal e qual. 0 mito
de uma sociedade e parte da realidade social, nao sendo percebido como separado dela. Assim, descobrir esse mito separadamente da realidade equivale a afastar-se dele, de modo que e facil
descobrir o mito das sociedades pre-hist6ricas, mas e cada vez
mais dificil descobrir o mito a medida que mais nos aproxima
da epoca atual. Acontece que o mito e "a essencia" vivida da
realidade, que se percebe quando se ve essa realidade, mas que
nao se pode distinguir dela. Atacando abstratamente tais essencia:;, a unica coisa que se consegue e cair ingenuamente nelas. A
essencia moderna e a ilusao transcendental dos progressos infinitos, nao havendo nenhum modo de evitar essa ilusao, embora se
possa tomar uma dbtäncia critica em relac;:aoa ela. No entanto,
trata-se de critica ao estilo de Kant e nao de critica destrutiva
ao estilo de Popper.
Essa dificuldade do pensamento das ciencias empiricas pode
ser observada quando se analisa brevemente a critica feita por
Hans Albert (A miseria da teologia) a. teologia de Hans Küng
(Existiert Gott, Munique/Zurique, 1978, principalmente). Interessa-nos principalmente sua critica a tese da ressurreic;:ao de
Jesus:
Corno e que nosso autor soluciona o fato de que, em si, a "ressurreic;:äo"e a "aparic;:ao" de um morto, em geral, nao sao aceitas como possiveis, ja que, com base no atual estado da ciencia,
näo podemos contar com acontecimentos desse tipo? (Grifo
nosso).63

Ele continua dizendo que "a 'fe na ressurreic;:ao' e uma
'radicalizac;:ao da fe em Deus' ". E, falando sobre tal fe em Deus,
conclui:
63 Hans Albert, La Miseria de la Teologia, p. 139.
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Ha muito tempo que a cosmometafisica na qual estava ancorada a f e em Deus vem sofrendo a erosäo produzida pelo desenvolvimento das ciencias modernas e seus elementos constitutivos, relevantes para a conserva9äo da fe em Deus, mas que, desde ha muito tempo, ja näo säo componentes de nossa concep9äo
do mundo. Por isso, atualmente, s6 e possivel conservar as
suposi9öes metafisicas de existencia que estäo vinculadas com a
fe em Deus quando se as isola suf icientemente do resto de nosso
saber, de modo que ja näo desempenhem nenhum papel nas
explica9öes e percam seu enraizamento em nossa concep9äo total
dessa realidade. (Grifos nossos).64
Obviamente, o que nos interessa e o procedimento formal da
argumenta9äo e näo a problematica do conteudo. Assim, näo
perguntamos se Deus existe ou se houve ressurrei9äo, mas buscamos o metodo pelo qual Albert enfrenta tais perguntas.
Logo de saida, chamam a atern;äo as referencias de juizo
por ele mencionadas: por um lado, "nossa concep9äo do mundo" e "nossa concepi;:äo total da realidade"; por outro lado, "o
e::;tado atual da ciencia".
Corno Albert considera que a fe na ressurreii;:äo e uma radicalizai;:äo da fe em Deus, podemos nos concentrar em sua argumentai;:äo relacionada com a rwrnrreii;:äo. Diz ele:
A ressurrei9äo e a apari9äo de um morto, em geral, näo säo acei-

tas como possiveis, ja que, com base no atual estado da ciencia,
näo podemos contar com acontecimentos desse tipo.

Isso e claramente falso. Ern "nossa concep9äo do mundo"
tais conhecimentos säo perfeitamente aceitos como possiveis,
enquanto säo parte do mito das ciencias empiricas. 0 milionario Hughes ordenou que seu cadaver fasse congelado depois de
sua morte para que algum dia, no futuro, quando a medicina
tenha progredido o suficiente para faze-lo tornar a vida e curar
sua doeni;:a hoje incuravel, seja ressuscitado. Depositou uma
soma consideravel de capital para que os custos de seu congelamento sejam cobertos pelos juros, bem como para ter um capital
de partida suficiente para reiniciar seus negöcios depois de sua
ressurrei9äo. E tem a esperan9a de voltar a ser congelado no
64 /dem, ibidem, p. 148.
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dia em que morrer de novo, por causa de outra doenc;a incuravel
naquele futuro, para ser outra vez ressuscitado quando a medicina tambem possa curar essa outra doenc;a, e assim por diante.
E sua fortuna sempre o acompanhara, uma fortuna cujos juros
cobriräo com sobras os custos de seus sucessivos congelamentos e
ressurreic;öes. E existem centenas de milionarios que agem assim.
faso näo e simples curiosidade, mas sim atitude perfeitamente realista a luz do mito das ciencias empiricas, embora näo
deixe de ser curioso. E "nossa concepc;äo do mundo" e "nossa
concepc;äo total da realidade" aceitam tal fe na ressurreic;äo, que
e algo muito comum. Claro, o "nivel do estado atual da ciencia"
näo pode ressuscitar ninguem. Mas isso näo poderia ser feito ao
nivel do "estado futuro da ciencia"? Näo ha nenhum argumento
que as ciencias empiricas possam esgrimir contra tal fe na ressurreic;äo, que e o que chamamos de ilusäo .transcendental das ciencias empiricas. E, naturalmente, tambem näo se pode nem vislumbrar algum argumento que Albert queira ou possa usar contra
essa ilusäo.
0 que "nossa concepc;äo do mundo" rejeita näo e a "ressurreic;äo", mas a "ressurreic;äo de Jesus". Com efeito, essa concepc;äo näo rejeita de modo algum a ressurreic;äo de Hughes - nem
a de Albert, se ele se decide a deixar-se congelar. Inclusive os
funcionarios publicos alemäes poderiam pedir uma pensäo que
perdurasse depois de sua morte, para f inanciar seu congelamento ate a sua futura ressurreic;äo pela medicina em constante
progresso. 0 Estado alemäo rejeitaria o pedido por falta de fundos, mas jamais por absurdo, porque, para "nossa concepc;äo do
n:undo ", isso näo seria um absurdo, mas tremendamente realista.
De acordo com a fe cristä, Jesus foi ressuscitado dentre os
mortos por Deus. Segundo "nossa concepc;äo do mundo ", o milionario Hughes sera ressuscitado dentre os mortos por homens que
viveräo no futuro e saberäo como faze-lo. Assim, ha duas formas
de esperanc;a de ressurreic;äo em jogo e näo simplesmente a aparente alternativa · de ressurreic;äo ou näo-ressurreic;äo admitida
por Albert. Agora, se levarmos a serio a afirmac;äo de Albert de
que a fe na ressurreic;äo e uma radicalizac;äo da lei de Deus e, na verdade, e o contrario: a fe em Deus e uma radicalizac;äo
na ressurreic;äo -, chegaremos a uma disjuntiva diferenc;a: a fe
em Deus e a radicalizac;äo da fe na ressurreicäo de Jesus e a
renuncia a fe em Deus e a radicaHzac;:äo da fe na ressurreic;:äo
do milionario Hughes.
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Näo ha criterio de verdade positivo para essas altemativas.
Pode-se argumentar que a ressurrei9äo dos milionarios congelados e ilusäo transcendental das ciencias empiricas, sem nenhuma
visäo realista do futuro. Mas isso s6 pode ser feito recorrendo ao
argumento, originalmente hegeliano, da ma infinitude de progresso infinito constituindo progressöes ilus6rias transcendentais,
mas nenhuma realidade do futuro. Por outro lado, e impossivel
argumentar a realidade da ressurrei9äo de Jesus. Näo se trata de
deficiencia de provas hist6ricas, mas sim de impossibilidade metodo16gica de conceber provas. Qualquer prova teria que passaipelo filtro das ciencias empiricas, as quais, por seu metodo, näo
podem aceitar nem conceber provas. Se procurassemos provas,
ocorruia o que acontece com a prova ontol6gica da existencia
de Deus: qualquer prova s6 vale para os crentes. 0 santo sepulcro esta vazio depois da ressurrei9äo. Se näo estivesse, näo teria
havido ressurrei9äo. Mas o fato de estar vazio näo comprova
nenhuma ressurrei9äo, a näo ser para os crentes. Essa impossibilidade de conceber provas e resultado do carater autovalidante
das ciencias empiricas. Um caso apenas, que näo possa ser repetido, näo constitui prova. E isso e perfeitamente legitimo nas
ciencias empiricas. Se, ao contrario, Hughes ressuscitasse, entäo
sim ter-se-ia uma prova.
No entanto, o problema e mais profundo. Albert aponta
essa dimensäo quando fala do pensamento teol6gico como pensamento "guiado por necessidades que nada tem a ver com o afä de
conhecimento" .65
Uma explica9ao da fe em poderes divinos de todo o tipo, sobre
bases naturais, constitui precisamente um desideratum urgente
dentro do quadro da concep9ao naturalista do mundo, concep9ao
dentro da qual as essencias supranaturais ou extranaturais ja
nao desempenham papel algum para a explica9ao <los fenomenos
e contextos. 66

Ele tambem fala da "f e especifica enraizada em fort es necessidades humanas de felicidade", o que leva a situa9äo na qual
e "dificil impor a influencia do puro interesse cognoscitivo para
a condu9äo do pensamento ".67 0 pensamento teol6gico aparece
65 ]dem, ibidem, p. 151.
66 ]dem, ibidem, p. 151.
67 !dem, ibidem, p. 152.
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como racionaliza9äo de desejos de felicidade, ao passo que o pensamento cientifico aparece como pensamento guiado exclusivamente pelo "puro interesse cognoscitivo". Albert diz que "interesses alhei03 ao conhecimento ( ...) dificultam ( ...) a busca da verdade" .68 Entäo, aparece a alternativa entre a racionaliza9äo de desejos por parte da teologia e o puro interesse cognoscitivo por
parte das ciencias empiricas. Alguma harmonia pre-estabelecida
faz com que esse puro interesse cognoscitivo desemboque em
puros conhecimentos tecnologicamente aplicaveis.
E evidente que o pensamehto teol6gico racionaliza desejos
e, para usar termo mais comum, esperan9as. A fe na ressurrei9äo
de Jesus corresponde a esperan9a na ressurrei9äo e, portanto, na
vida eterna de todos. A ressurrei9äo corresponde a uma esperan9a popular, "um desideratum urgente" - e, a luz da ressurrei9äo, essa esperan9a se mantem como esperan9a com sentido. E
muito dificil imaginar uma fe que espere que tudo continue mal
como esta atualmente.
Algo bem diferente e a tese segundo a qual as ciencias empiricas se derivam de "puro interesse cognoscitivo ". Trata-se de
ilusäo muito comum entre os cientistas naturais, sendo tanto mais
comum entre os cientistas sociais quanto mais conservadores säo.
Ora, o puro interesse cognoscitivo teria que saber pelo menos
para onde dirigir-se. Näo obstante, näo possui outro objeto para
o qual dirigir-se alem dos mesmos desejos ou esperan9as para os
quais se dirige o pensamento teol6gico. 0 que e diferente e o
modo de dirigir-se a tais desejos, bem como o seu cumprimento.
Para demonstra-lo, podemos come9ar pela pr6pria ressurrei9äo e pela vida eterna, que tanto interessam a Albert. 0 come90 de tudo se da nos prim6rdios da civiliza9äo humana. Gilgamesh percorre o mundo em busca da fonte da vida, que pode
salva-lo da morte. Essa busca e efetivamente empirica. Gilgamesh espera encontrar a fonte da vida em longa caminhada pelo
mundo. Nem Gilgamesh nem aqueles que o seguiam a encontram, mas a esperan9a da vida eterna esta presente como desejo.
A fe na ressurrei9äo de Jesus pode ser entendida como
resposta que ja näo espera uma fonte da vida dentro do mundo
imanente, esperando entäo que Deus ressuscite o homem dentre
os mortos. Entäo, ja näo e preciso buscar outra fonte da vida. E
o mundo se abre para outras buscas. Assim, aparece o principio
68 /dem, ibidem, p. 153.
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de impossibilidade humana: näo e possivel que o homem consiga imortalizar o homem. No entanto, uma vez aparecido tal
principio, pode aparecer tambem outra busca: como prolongar
a vida procedendo tecnologicamente. Ou seja, embora a vida
eterna seja impossivel, a prorroga<;äo da vida e possivel.
Desse modo, a medicina aparece como ciencia empirica. A
vida eterna obtida de repente e substituida entao pela prorroga<;äoda vida em termos aproximativos. Trata-se de interesse, desejo ou esperan<;a? Da exatamente no mesmo, mas isso e racionalizado em termos tecnol6gicos. Assim, a medicina aparece como
ciencia empirica, sem se saber o que significa dizer que ela e
produto de "puro interesse cognoscitivo ". Alem disso, depois de
surgir, a medicina produz sua ilusäo transcendental correspondente. Com efeito, quando se consegue prolongar a vida e, depois,
prolonga-la ainda mais e mais, chega-se a pensar tal processo
como progresso infinito em dire<;äo a vida eterna. Aquilo que
Gilgamesh procurava conseguir por assalto, essa ilusäo transcendental acredita conseguir pelo progresso infinito, ao final do
qual cauda aquela fonte da vida que fugiu de Gilgamesh. Assim,
racionaliza-se um desejo, transformando-o na meta do progresso
tecnico de aproxima<;äo.
Corno vimos, todas as ciencias empiricas procedem de modo
analogo. Ern sua infinitude direta, o desejo e negado pelo principio de impossibilidade humana. E, a partir dessa impossibilidade, se constitui o processo de aproxima<;äo a tal desejo. A ciencia empirica estuda e analisa as leis naturais ou sociais objetivas
que regem essa aproxima<;äo. Por isso, tais ciencias säo objetivas.
No entanto, näo tem o menor sentido falar de "puro interesse
cognoscitivo ".
Ern conseqüencia, precisamente a partir das ciencias empiricas, aparece um espa90 mitico, para o qual a teologia tambem
se dirige. Podemos descreve-lo em termos de mundos possiveis e
mundos impossiveis, podendo distinguir tres desses tipos de mundo. Terno:, primeiro o conjunto dos mundos logicamente contradit6rios. Tais mundos säo a priori impossiveis, näo podendo ser
objeto de desejos, porque tais desejos näo podem sequer ser imaginados ou expressos. Ern segundo lugar, temos o conjunto dos
mundos tecnologicamente possiveis. Trata-se dos mundos reais
nos quais ocorre aproxima<;äo tecnol6gica ao cumprimento dos
desejos. Ern terceiro lugar, temos um conjunto de mundos logicamente näo-contradit6rios, mas impossiveis de fato.
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Assim, podemos falat de mundos de possibilidade imaginaria, nos quais os desejos säo cumpridos para alem de qualquer
considera9äo tecnol6gica. Os mundos contradit6rios näo interessam para a argumenta9ao do espa90 mitico do pensamento porque nao podem ser objeto de nenhum pensamento. Restam entao
os mundos factiveis e os mundos imaginarios. Corno ambos sao
logicamente nao-contradit6rios, näo podemos descrever o limite
entre eles atraves de leis 16gicas. 0 que os separa sao os principios da impossibilidade. Entretanto, essa impossibilidade e impossibilidade de satisfazer desejos. Com efeito, existem desejos impossiveis de satisfazer que aparecem nos mundos da possibilidade
imaginaria; por outro lado, existem desejos factiveis que aparecem potencialmente satisfeitos nos mundos reais.
Mas os desejos que aparecem nesses dois mundos nao sao
qualitativamente diferentes: sao os mesmos. Nos mundos de possibilidade imaginaria, esses desejos säo imaginados na plenitude
de sua satisfa9ao, ao passo que, nos mundos reais, esses mesmos
desejos säo satisfeitos em termos de aproxima9äo. Assim, o conjunto dos mundos de possibilidade imaginaria e o espa90 mitico
do pensamento humano, ao passo que o conjunto dos mundos
de aproxima9äo e o espa90 das ciencias empiricas. No entanto,
ambos os conjuntos de mundos se interpenetram. Um esta no
outro - e ninguem pode se referir a um sem se referir, ao mesmo
tempo, ao outro.
Alem disso, todo pensamento se origina a partir do mundo
real de aproxima9ao a satisfa9ao dos desejos, seja o pensamento
das ciencias empiricas, seja o pensamento teol6gico. 0 homem
acede ao mundo mitico transcendendo o mundo real - e näo de
forma direta. Por outro lado, tanto o pensamento das ciencias
empiricas quanto o pensamento teol6gico transcendem efetivamente esse mundo real. As ciencias empiricas o transcendem por
seus modelos transcendentais (ou, como Popper o chama, o "metodo zero "), ao passo que o pensamento teol6gico o faz por sua
reflexao sobre os poderes sobre-hurnanos. Logo, ambos os pensamentos transcendem o real, mas o transcendem de modo diferente.
No entanto, nesse processo de transcender o real e que aparece a concorrencia entre ambos os pensamentos. As ciencias
empiricas ocupam o espa90 mitico a medida que desenvolvem a
ilusäo transcendental dos progressos infinitos. E, a medida que
isso ocorre, resta a transcendencia teol6gica. Quando a ciencia
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empirica promete ressuscitar os mortos, resta um Deus que promete ressuscitar o homem dentre os mortos. Embora a ciencia
empirica nunca o fac;:aem termos explicitos, a ilusao transcendcntal que aparece a partir dai da essa aparencia. Tudo o que
Deus pode prometer ao homem como plenitude da vida, a ilusao
transcendental das progressos infinitos das ciencias empiricas
tambem pode prometer. E, aparentemente, com realismo muito
maior. Um compendio dessas ilu:::öestranscendentais nos e dado
pelas publicac;:öesde Arthur Clark na decada de 60 ou pelas de
Toffler nos dias de hoje.69 Pelo contrario, quanto mais se desenvolve a crise do progresso tecnico, seja como crise do subdesenvolvimento, seja como crise ecol6gica, a ilusao transcendental e
destrufda pela crftica da ma infinitude do progresso tecnico.
Entao, a transcendencia a realidade toma outra forma, surgindo
o espac;:o para a transcendencia teol6gica. Assim, a crftica da
ilusao transcendental e decisiva para o possfvel espac;:o que os
pensamentos teol6gicos podem ter. A ilusao transcendental retira-lhes e:pac;:o,mas eles voltam quando ela se desvanece.
ß precisamente nesse ponto que esta em jogo o problema
do sentido da sociedade moderna. Nao se trata de um simples
problema de legitimidade de sociedade, mas sim de todo um tipo
de civilizac;:ao.Habitualmente, quando se discute a legitimidade,
tanto do socialismo como do capitalismo, costuma-se pressupor
o sentido da aproximac;:aoinfinita e a ilusao transcendental como
sua perspectiva de projec;:ao infinita. Corno solo comum, esta
sempre subjacente o progresso tecnico, escolhendo-se muito mais
entre tipos sociais de aproximac;:aoinfinita, sem colocar em duvida a pr6pria aproximac;:ao.Par isso, trata-se de discussao no interior de um tipo de civilizac;:aoque e comum a ambos, a qual
chamamos "civilizac;:aoocidental" e, se for capitalista, "civilizac;:aoocidental e crista". Ou seja, o confronto compartilha uma
civilizac;:aocomum, cujo carater nao e suficientemente descritfvel
por diferenc;:asde estrutura de classe.
No entanto, quando falamos de crise de sentido, referimo-nos a uma crise desse tipo de civilizac;:ao,que perpassa todas as
sociedades, surgindo da percepc;:aode que o progresso infinito de
qualquer tipo desemboca no nada. Nao desemboca nem no comunismo, nem no anarco-capitalismo, nem na concorrencia perfeita, nem na viagem por telefone, nem em uma vida humana inde69 Cf. Alvim Toffler, A terceira onda.
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finida_mente longa, nem em uma abundäncia derivada de uma
prodll(;:aocompleta, ente automatico que nos serve tudo na boca.
Isso nao exclui a possibilidade de uma sociedade melhor do que
a atual, mas exclui uma sociedade que seja melhor amanha do
que hoje, melhor depois de amanha do que amanha, cada vez
melhor e sempre muito melhor, para projetar-se na imensa infinitude de um futuro infinitamente rico, do qual nos aproximamos
atraves de passos aproximativos e que tem como fecho a nebulosa
esperan9a de uma ilusao transcendental do todo possivel, que
abarca todo o espa90 do possivel imaginario.
Nao obstante, os ultimos seculos da sociedade ocidental,
que chegou a dominar e explorar o mundo inteiro, encontraram
seu sentido de viver nessa perspectiva ilus6ria. Atraves dela,
integrou-se o conjunto <los mundos de possibilidade imaginaria
no interior do mundo real, no qual se havia desencadeado um
desenvolvimento tecnico que parecia ser do tipo de progresso
tecnico infinite. A sociedade moderna fez aquilo que, de algum
modo, todas as sociedades humanas fizeram, buscando o sentido
de sua existencia: integrar o espa90 mitico do possivel imaginario
no mundo real. Embora todas as sociedades o fa9am de modo
diferente, todas o fazem para afirmar seu sentido. E trata-se sempre de interpretar a sociedade presente nao s6 como uma boa
sociedade, mas tambem como a melhor das sociedades possiveis,
onde esse possivel se integra e se conecta com o possivel imaginario de alguma plenitude humana. Embora se busque a saida
na supera9ao da pr6pria tensao entre o realmente possivel e o
possivel imaginario, caminhando-se para um especie de Nirvana,
o sentido deriva dessa tensao entre dois mundos, cuja solu9ao
vivida da o [entido do viver de uma sociedade.
A sociedade ocidental surge de determinado modo de ocupar
o espa90 mitico do possivel imaginario a partir do mundo real.
Por isso, e tao mitica como qualquer outra, mas especificamente
diferente dentro desse quadro comum. Ela faz a conexao atraves
<los progressos infinites· de aproxima9ao ao possivel imaginario,
o que da a seu mito o carater do mundo secularizado, embora a
transforme, por seu turno, em sociedade plenamente dinämica.
Apesar das origens judaico-cristas serem 6bvias, tal tipo de sociedade se origina, na realidade, a partir do Renascimento. Naturalmente, o surgimento dessa sociedade ja havia sido preparado desde antes: para a sua compreensao nao basta a simples analise do
calvinismo, como pretendem alguns.
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0 sentido da sociedade moderna aparece atraves da radicaliza9äo e da posterior seculariza9äo de algo que ja havia aparecido bastante antes. Para explica-lo, podemos fazer um pequeno
desvio atraves da tradi9äo messiänica judaica e da esperan9a
cristä de novas terras e novos ceus, ate chegar a aproxima9äo
tecnol6gica ao possivel imaginario do espa90 mitico.
Esta claro que a tradi9äo messiänica judaica tem uma esperan9a terrena, mas extremamente realista. Citaremos dois de
seus elementos que nos parecem chaves. Ern rela9äo a vida longa
e tranqüila:

Ja näo morrera af nenhum menino,
nem anciäo que näo haja completado seus dias;
Sera ainda jovem o que morrer aos cem anos,
nao atingir cem anos sera uma maldic;:äo.
E se podera viver sem ser explorado:
Seräo construidas casas onde habitarao,
serao plantadas vinhas cujos frutos comeräo.
Nao mais se construira para que outro se instale,
nao mais se plantara para que outro se alimente.
Os filhos de meu povo duraräo tanto quanto as arvores
e meus eleitos gozarao do trabalho de suas mäos.
(lsafas, 65,20-22)
Trata-se de metas que, em principio, se mantem dentro das
possibilidades do mundo real. Vida longa näo e vida eterna e
näo 1:erexplorado por outros näo e abundäncia. A imagem näo e
a de possivel imaginario, mas sim a de possivel real, embora se
espere o advento dessa situa9äo gra9as a um Messias enviado por
Deus. No entanto, como sentido, o possivel imaginario existe em
torno dessas metas. Por um lado, temos o paraiso perdido dos
homens imortais que vivem na abundäncia, mas ao qual jamais _se
voltara. Por outro lado, temos imagens laterais de harmonia da natureza que supera o mundo real, harmonia que faz com que leöes
e ovelhas pastem juntos. Näo obstante, o nucleo do possivel imaginario esta concentrado na imagem de Jave, que e imortal e
criador ex-nihilo, ou seja, de abundäncia absoluta. 0 vinculo
entre esse possivel imaginario e o possivel real e o Messias, do
qual, sem embargo, näo se espera que seja levado alem do
mun_do real, para uma humanidade que viva as possibilidades do
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mundo imaginario. Longa vida e satisfa9äo das necessidades sem
explora9äo - e isso o que o Messias do Deus imortal e de abundäncia traz para os homens.
0 cristianismo radicaliza essa esperan9a. Agora, Deus promete muito mais, isto e, levar o homem ao nivel no qual ele
pr6prio se encontra. 0 Deus criador ex-nihilo e imortal promete
agora ao homem chama-lo a uma nova terra na qual o homem
tenha a mesma imortaiidade e uma abundäncia que corresponda
ao poder de Deus como criador ex-nihilo. Ou seja, a esperan9a
mes:iänica transforma-se em esperan9a de ser chamado a ser
como Deus. No mundo real, a esperan9a real continua sendo a
de vida longa sem explora9äo, mas essa vida real recebeu um
horizonte radical de promessa, no qual o homem pode ser habitante do mundo das possibilidades imaginarias, ou seja, resumidamente, tendo imortalidade e abundäncia. Assim, a vida no ceu
apresenta-se como banquete de homens imortais.
Agora, o realmente possivel e o possivel imaginario dividem-se ba::tante nitidamente em rela9äo as possibilidades humanas.
Toda possibilidade humana real apresenta como corolario uma
possibilidade real imaginaria projetada na nova terra, que representa a plenitude das possibilidades reais ilimitadas. Essa conexäo fornece ao homem a e:;peran9a na vinda do Senhor, o que
da sentido a determinada atitude antecipativa dessa vida, atitude que, sobretudo, consiste no aperfeic;oamento etico e na prega9äo do Evangelho, para que ele chegue a todo o mundo. Embora
essa esperan9a seja espiritualista, apresenta nova dinämica de
expansäo que, por certo, muitas vezes e surpreendentemente
agressiva.
0 adiamento da parusia esperada pela sociedade cristä medieval faz com que apare9a nitida limita9äo entre o possivel
do mundo real - longa repressäo da bruxaria - e frustrac;äo da
antecipa9äo da vinda do Senhor atraves do aperfei9oamento etico
e da prega9äo. Assim, abre-se espa90 para a antecipa9äo ativa
dessa vinda no mundo real atraves da transforma9äo da natureza
e da sociedade. 0 desespero pela parusia adiada converte-se no
ponto de partida da atividade para a transforma9äo do mundo,
atividade que parte da impossibilidade do assalto ao mundo das
possibilidades imaginarias e que se transforma em motiva9äo da
aproxima9äo a esse mundo por meio da atividade humana diante
da natureza e da sociedade. A transi9äo da Idade Media para o
mundo moderno, portanto, passa pelo ultimo e maior movimento
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milenarista da hist6ria humana, cuja frustra9äo desemboca na
cria9äo de progressos infinitos de aproxima9äo tecnol6gica ao
possivel imaginario. 0 parlamento das santos das milenaristas
passa a ser o parlamento burgues, ao passo que o alquimista, que
busca por as:::alto o ouro e o perpetuum mobile, submete-se aos
respectivos principios de impossibilidade humana, no quadro das
quais pode tentar realizar agora a maxima aproxima9äo passive}
a esse impossivel. Acsim, a sociedade moderna e o resultado da
institucionalizac;:äo da carisma milenarista da messianismo
cristäo.
Ocorrendo isso, os progressos infinitos ocupam o espa90
mitico da passive} imaginario e todo o processo se seculariza. Mas
o sentido da qual essa sociedade moderna vive continua sendo
derivado desse possivel imaginario, embora de modo diferente.
A partir de sua aparente e pr6pria infinitude imanente, a capacidade tecnol6gica recebe sua base de sustentac;:äo. Assim, e secularizada a raiz que da sentido, embora näo desapare9a toda vincula9äo religiosa. Desse modo, a morte individual recorre a consola9äo religiosa, pois nenhuma promessa de aproxima9äo a uma
vida indefinidamente longa pode apagar o fato de que o homem
continua morrendo exatamente como antes, por mais longa que
ceja a sua vida. Par outro lado, aparece tambem a religiosidade
estetica, que decora religiosamente esse progresso infinito em
marcha e fornece-lhe os seus rituais. Trata-se da humanismo
etico-pratico que propicia for9as adicionais de motiva9äo da progres:o e que mobiliza for9as religiosas de apoio.
Entretanto, continua a existir uma fun9äo religiosa, que se
torna constantemente presente, em especial nos periodos de crise
de legitimidade das sociedades modernas. Ern toda sociedade moderna freqüentemente aparece uma suspeita, muitas vezes bastante popular, que e preciso controlar. Miticamente, esta suspeita se
expressa pela diabolizac;:äo da progresso tecnico: trata-se da suspeita de pacto com o diabo. Juntamente com a ilusäo transcendental provocada pelas proje96es infinitas da progresso tecnico,
percebe-se a capacidade de destrui9äo desse progresso, passando-se entäo a mitifica-lo pela suspeita do pacto com o diabo. Ora,
o Criador ex-nihilo pode salvar o homem de toda a destrutividade
do progresso tecnico. A luz desse Criador, ate mesmo a guerra
atömica tem solu9äo, porque ele pode recriar o mundo. Se ja o
criou uma vez, por que näo poderia faze-lo outra vez?
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A percepc;:äo da destrutividade do progresso tecnico ja estava presente nos pr6prios prirn6rdios desse progresso. Efetivarnente, ja no tempo de Paracelso acreditava-se que ele tinha
pacto corn o diabo, pacto que teria acabado por destruf-lo, apesar
de todo3 os seus exitos. Mas ha outra figura, aparenternente afastada do problerna, que e tratada de igual rnodo pela lenda. Estarnos falando de Don Juan, que transforrna a conquista de mulheres ern progresso infinito, passando de urna para outra e acabando no inferno. Ern outro campo, trata-se da aproximac;:äo infinita a feminilidade, aproximac;:äoque desemboca no desespero de
Don Juan, acabando por leva-lo ao diabo. Urna das tradic;:öesrnais
fortes e configurada pelo pacto de Fausto corn o diabo, cujo prot6tipo e o pacto de Paracelso.
Fausto promete jarnais descansar ern sua viagern infinita,
ernbora sua viagern acabe num final feliz, devido ao otirnisrno
burgues do seculo XIX.
Näo obstante, nesse caso ha um elernento novo. Segundo o
pacto, o diabo pode levar Fausto, a rnedida que ele decide descansar e apreciar o mornento pre:::ente. Ja no caso de Don Juan, ao
contrario, o diabo pode leva-lo por näo ser capaz de apreciar o
momento presente. A suspeita do pacto com o diabo segue-se a
suspeita do anticristo. 0 capitalisrno, o capital, o socialismo, o
planejarnento - todas essas formas entrarn na suspeita, muitas
vezes manipulada, do anticristo e do pacto com o diabo. E urna
suspeita täo secularizada que se apresenta na sociedade moderna
e, no entanto, täo religiosa que pode expressar suas suspeitas.
Ern oposic;:äo ao pacto com o diabo, ernbora nem sempre,
pode aparecer o Deus que garante o final feliz do progresso infinito. Trata-se do Deus Defsta, o Deus cristäo que instaurou a
propriedade privada como direito natural, a ideia hegeliana, chegando-se finalmente ao Deus Senhor da Hist6ria das juntas rnilitares da America Latina atual, que se inspiram na doutrina da
Seguranc;:a Nacional. 0 rnesmo ocorre com o Deus que aparece
no d6lar - "In God We trust" -, que cuida dos dep6sitos do
Banco do Espfrito Santo. No entanto, ate mesrno o socialisrno
sovietico, ern sua extrerna crise da Segunda Guerra Mundial,
evocou Deus diante das suspeitas possfveis.
A ilusäo transcendental da sociedade rnoderna secularizada
nunca renunciou real e definitivarnente as legitimac;:öesreligiosas.
Mas, indubitavelrnente, substituiu-as ern sua func;:äo central de
sentido, transforrnando-as ern rnuletas de sustentac;:äo.Certarnente,
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a ilusäo transcendental dava sentido. Entretanto, tinha que usar
muletas para se sustentar - e foram muitos os deuses que se
apressaram a servir de muletas.
Hoje, quando aparece a duvida acerca do sentido que sustentou a sociedade moderna nos ultimos seculos, essa duvida parece
ser de outro tipo. Näo e a do pacto com o diabo, que ainda participa da ilusäo transcendental, com a unica diferenc;:a que a
pinta de negro. Trata-se muito mais da experiencia cada vez mais
convincente de que, a partir de determinado nfvel, o desenvolvimento tecnol6gico tem teto acima do qual näo progride mais.
0 desenvolvimento tecnol6gico continua, mas, mesmo com todo
o seu impulso, o maximo que consegue e manter o nfvel de produtividade e de vida que ja havia sido alcanc;:ado. E isso quando
esse nfvel näo baixa.
Ou seja, o desenvolvimento tecnol6gico deixa de acrescentar algo aquilo que ja se alcanc;:ou, transformando-se em atividade de manutenc;:äo daquilo que ja foi alcanc;:ado. Essa manutwc;:äo do que foi alcanc;:ado necessita de mais desenvolvimento
tecnico, porque a base natural de um nfvel ja alcanc;:ado se esgota
e, neste caso, o nfvel s6 pode ser mantido com outras tecnicas,
que funcionem sobre outra base natural. Assim, manter o ja alcanc;:ado transforma-se em ambiciosa aspirac;:äo do desenvolvimento
tecnico. Com isso, o desenvolvimento tecnico perde sua aparencia centenaria de ser progresso tecnico. E perdendo essa aparencia, perde sua magia, derivada da ilusäo transcendental. Assim,
perde sua capacidade de integrar o espac;:o mftico do possfvel
imaginario atraves dos progressos infinitos. Ou seja, perde suas
flores. Enfim, trata-se de novo adiamento da parusia, embora se
trate da parusia secularizada da ilusäo transcendental.
Isso implica o "crepusculo de muitos deuses ", sobretudo
o dos deuses que cumpriram a func;:äode muletas da ilusäo transcendental do progresso infinito. Na visäo niilista, implica inclusive o crepusculo de "todos" os deuses. Desde Nietzsche, essa
visäo percebia o desvanecimento da ilusäo transcendental, com
o conseqüente irracionalismo, que pode chegar a ameac;:ar a pr6pria existencia da humanidade. Daf, a preocupac;:äo de Hans
Kling com o sentido, embora sua discussäo seja efetivamente bastante deficiente. Ern contrapartida, Albert nem sequer capta a
situac;:äo, em virtude de seu otimismo cego e de sua fe - pseudo-religiosa - na ilusäo transcendental.
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Uma sociedade diferente s6 pode se orientar para a satisfa<;:äodas necessidades basicas de todos. Ou seja, uma sociedade
que legitime o desenvolvimento tecnico como parte integrante
do esfor<;:opara assegurar vida digna para todos e que continue
sendo o que era na Antigüidade: alcan<;:ara velhice sem ser explorado, podendo satisfazer suas necessidades a partir de seu pr6prio trabalho. Trata-se daquilo que o Conselho Mundial de
lgrejas chama de "sociedade sustentavel".
No entanto, em si mesmo, isso näo soluciona o problema do
sentido. Dizer que a vida e a possibilidade de viver encontram
sentido em si mesmas, embora certo, näo constitui a resposta.
A garantia de bom sistema de saude e das necessidades basicas
faz com que uma sociedade seja sustentavel e, talvez, suportavel,
mas de modo algum elimina os sofrimentos ou a pobreza em seu
sentido mais existencial. Para que uma sociedade sustentavel
possa existir, tambem e necessario dar-lhe sentido em rela<;:äoao
espa<;:omitico do possivel imaginario, pois tal sociedade tambem
apresenta a tensäo de näo ser sociedade de plenitude humana.
Corno resposta imaginaria aos sofrimentos, apresenta a referencia ao mundo do possivel imaginario da plenitude humana, mas
näo tem nenhuma ilusäo transcendental para com ela vincular-se.
Por isso, e l6gico esperar que volte a aparecer o sentido explicitamente religioso da vida, logo que a sociedade sustentavel seja
assumida como a unica po::;sivel.
A questäo teol6gica que dai deriva gira em torno da possivel configura<;:äode tal sentido explicitamente religioso da sociedade sustentavel. A partir dessa situa<;:äo,torna-se compreensivel
o fato de que, no::;movimentos sociais orientados para uma sociedade sustentavel, volta a aparecer a imagem de Deus como aquele
que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que ressuscitara todos
os homens na plenitude dos tempos. E o Deus do Reino. Essa fe
e muito adequada para o esfor<;:ovoltado para a constitui<;:äo de
uma sociedade sustentavel. Com efeito, enquanto e necessario dar sentido a essa sociedade, sentido que s6 pode derivar da
rela<;:äocom o possivel imaginario, mas sem recorrer aos progressos infinitos de ma infinitude, tal configura<;:äo religiosa
mostra-se bastante adequada, embora talvez näo seja a unica.
Ora, o fato e que essa renova<;:äoreligiosa tem ocorrido e esta ocorrendo - em paises de tradi<;:äocristä, a medida que
aparecem movimentos sociais em favor de uma sociedade sustentavel de satisfac;:äo das necessidades basicas. No entanto, esses
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movimentos säo socialistas, pois o modo capitalista de produc;äo
e estruturalmente incapaz de sustentar uma sociedade sustentavel: por suas pr6prias estruturas, esse modo de produc;äo esta
condenado a seguir a ilusäo transcendental ate a destruic;äo de
tudo. Assim, tais movimentos säo socialistas, mas definindo-se
por um socialismo que se liberte por si pr6prio, afinal, dessa
ilusäo transcendental, pelo menos em grau que lhe permita dominar seus efeitos mais daninhos.
Isso näo constitui prova da verdade dessa fe, mas somente a
explicac;äo do contexto no qual ela aparece. Se constitui prova,
o e unicamente para os crentes. Quando Albert, contrariamente
a Küng, insiste neste fato, esta com toda razäo. Küng näo distingue suficientemente os niveis da argumentac;äo. Entretanto, como
Albert näo aprofunda sua resposta, näo consegue sair da superficie dos argumentos faceis, que, no firn das contas, em nada
contribuem para a discussäo.
Vivendo ingenuamente a ilusäo transcendental, o teol6gico
eparece como simples decorac;äo emocional dos progressos infinitos, daquilo que e possivel "em principio" como infinitude desses progrescos tecnicos. Entäo, o teol6gico se reduz a "humanismo etico-pratico ",70 que no fundo sobra, mas que e bem-vindo
quando aparece. Assim, trata-se de um bizantinismo religioso
relacionado com a ilusäo transcendental, uma visäo do teol6gico que rejeita qualquer conceituac;äo de algo como um "reino
de Deus" que se oporia a ilusäo transcendental.
Hans Albert busca um antecedente para essa religiosidade
decorativa do "humanismo etico-pratico" na teologia de Albert
Schweitzer. Retirando a referencia de Schweitzer ao "Reino",
espera encontrar a teologia adequada para a sua ideologia do
progresso tecnico:
No entanto, Schweitzer retomou a ideia do "Reino de Deus" e,
assim, tentou criar uma continuidade com a heranc;:acristä, embora, naturalmente, de forma que näo pode resistir a investigaräo critica. 0 quid de sua referencia a heranc;:acristä consistia
no fato de que a "chegada do Reino" s6 tinha que ser introduzida "para que o Espfrito de Jesus tivesse poder em nossos corac;:öese, atraves de n6s, no mundo". Qualquer seja a forma como
se possa julgar essa interpretac;:äo,o aspecto essencial de sua teo70 Hans Albert, La Miseria de la Teologia ja citada, p. 172.
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ria, que e relevante para a nossa situai;:äo,parece-me ser o de
ter mostrado a possibilidade de uma teologia que renuncia ao
abuso da razäo em nome dos anseios humanos e aponta para
as igrejas o caminho de uma praxis que ja näo obedece a dogmas religiosos. (Grifos nossos).71
Nesse caso, o "abuso da razao em nome dos anseios humanos" nao e precisamente <loste6logos, mas sim do pr6prio Albert.
A ilusao transcrndental das ciencias empiricas, que declara como
"po'.:'.sivelem principio" aquilo que e impossivel pelos principios
da impossibilidade, constitui tal abuso da razao. Uma referencia
ao "Reino" implica necessariamente a rejeis:ao da ilusao transcendcntal. Por isso, se Albert rejeita tal referencia, dizendo que
"nao pode resistir a uma investiga9ao critica ", o que esta fazendo
e simplesmente erigir a ilusao transcendental em criterio da verdade. Sua "investiga9ao critica" e precisamente o mito que precisamos discernir. No entanto, ele chega a uma conclusao:
Ao contrario, deve-se supor que um humanismo etico-pratico,
tal como o que foi representado e expresse em suas formas de
vida por Albert Schweitzer, em pessoas que escolheram a profissäo de paroco, pelo menos, pode influir de modo tao favoravel
como a fe em determinadas concepi;:öesacerca de Deus, seu
Filho e certos acontecimentos hist6ricos que ocorreram ha cerca
de dois mil anos.72
Esse "ateismo decorado" de heran9a popperiana aparentemente esta em contradi9ao com a referencia a Deus que encontramos em Hayek, 73 segundo a qual via-se Deus como o unico ser
que pode ter a onisciencia pressuposta na teoria do equilibrio
cconömico. Aqui, Deus aparece como o personagem capaz de
realizar aquilo que os principios da impossibilidade excluem no
quese refere a factibilidade humana: eo personagem supra-humano que tem a onisciencia, que e criador, que existe fora do tempo
discursivo e do espa90 discreto, que tem vida eterna e que vive
sem necessidade de se alimentar. Ern outro caso, Deus aparece
como a for9a emocional de um humanismo etico-pratico, que
71 /dem, ibidem, pp. 167-168.
72 /dem, ibidem, p. 172.

73 Friedrich Hayek, (sem referenda).
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impele progressos infinitos no sentido dessas mesmas impossibilidades, agora expressas em termos de possibilidades "em principio ". No primeiro caso, trata-se apenas do retorno a metafisica
pura, formada a partir da herarn;:a filos6fica grega. No segundo
caso, trata-se da transforma9äo dessa heran9a em impulsäo emocional da ilusäo transcendental, que so pode conceber Deus em
termos panteistas extremamente ambiguos.
Quanto ao resultado, porem, a contradi9äo e apenas aparente. Ern ambos os casos, a concep9äo de Deus exclui o "reino
de Deus" como reivindica9äo do homem diante de uma realidade depravada. Com efeito, ambos desembocam em uma visäo do
teol6gico que condena o "reino de Deus" do homem necessitado
cm nome de uma religiäo de um Deus metafisico, por um lado,
e de uma redu9äo religiosa ao emacional, por outro. Nos dois
casos, a ilusäo transcendental constitui o centro da conceitua9äo
de Deus e de sua vontade.
b.5) 0 controle das ciencias em nome da cientificidade:
prescrever as perguntas e admitir as provas
Resta-nos ainda por analisar importante conseqüencia da
metodologia popperiana. Trata-se dos efeitos de controle das
ciencias que emanam do criterio de demarca9äo desenvolvido
por Popper. Ocorre que este criterio estabelece norma metodo16gica e näo simples reflexäo metodol6gica dos caminhos e resultados das ciencias. Efetivamente, ao declarar todo enunciado
cientffico como hipotetico, näo declara que todo enunciado e duvidoso. Isso e 6bvio. 0 que declara e que todo enunciado tem a
forma da falseabilidade, de modo que constitui um "deve ser"
que e prescritivo e impositivo. A exigencia da forma de falseabilidade e introduzida de modo apoditico e utilizada como quadro
categorial para julgar a potencialidade da verdade cientffica. 0
resultado e a exigencia de que, para ser cientffico, qualquer enunciado tem que ser falseavel, bem como de que so os enunciados
falseaveis podem reivindicar potencialmente a condi9äo de verdadeiros enunciados em sentido cientffico.
Assim, aparece uma metodologia dogmatica e aprioristica.
Popper sempre a introduz em termos de proposi9öes, negando a
possibilidade de discussäo cientffica sobre essas proposi9öes. A
ciencia näo pode discutir sobre metodologia; pode apenas inscre243
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ver-se em uma metodologia, descartando assim, por ato de decisäo, qualquer pensamento metodol6gico alternativo. Näo pode
haver teorias sobre a metodologia e, em conseqüencia, näo pode
haver discussäo de argumentos, porque, fora da metodologia
popperiana, näo pode haver argumentos cientificos.
Cc:rtamente, essa metodologia estabelece um limite de cientificidade que näo pode ser transcendido por nada e que encontra em si mesmo a sua validade. Para que Popper possa aceitar
um argumento como cientifico, esse argumento tem que ter aceito
previamente sua metodologia; se näo a aceita, esta demonstrando,
pelo fato de näo aceita-la, que näo e cientifico. Ou seja, o fato
do desacordo com a metodologia popperiana demonstra o carater
näo-cientifico daquele que a critica. E mais: a pr6pria critica
dessa metodologia e a prova de que näo a compreendeu. Na
visäo popperiana, criticar Popper equivale a desclassificar-se e
invalidar a critica. Qualquer critica e qualificada a priori como
metafisica, razäo pela qual Popper näo tem por que leva-la em
conta. Obviamente, trata-se de circulo vicioso, do qual Popper
näo pode escapar. Ele pode simplesmente se limitar a repetir suas
"proposi<;:öes" e denunciar seus criticos como "essencialistas ",
"metafisicos ", "utopistas ", etc. Assim, Popper substitui a defesa
de sua metodologia com argumentos pela denuncia de todos os
seus criticos, uma denuncia que sempre repete os mesmos chavöes. De:se modo, sua metodologia transforma-se em solipsismo,
que näo e capaz de compreender o mundo que esta fora de sua
pr6pria imagina9äo.
Esse dogmatismo da metodologia popperiana talvez seja
o pior de todos os dogmatismos ja conhecidos nas ciencias.
Todos 03 outros dogmatismos anteriores deram alguma razäo
aqueles que näo compartilhavam o dogma, mesmo rejeitando
seus argumentos. 0 certo, porem, e que nunca se rejeitou a possibilidade de que houvesse argumentos contrarios. Ja o dogmatismo de Popper e realmente completo, enquanto o fato de
argumentar contra ele constitui prova inequivoca de que näo se
tem razäo em rela9äo a ele. 0 exemplo classico desse procedimento e constituido pela introdu9äo ao livro A miseria do historicismo, na qual, a priori, Popper denuncia todos os possiveis criticos desse livro como metafisicos essencialistas:
Com (esta) introduc;:äo,espero evitar discussöes simplesmente
verbais, porque, espero, ninguem sera tentado a discutir se
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qllalqller dos argllmentos aqlli examinados pertencem Oll nao,
real, pr6pria Oll essencialmente, ao historicismo, Oll o qlle a
palavra "historicismo" real significa pr6pria Oll essencialmente.74
Essa e llma condena9äo aprioristica de qllalquer critica. De
fato, sua constru9äo do historicismo e meramente emocional:
trata-se de saco no qual Popper coloca tudo o que näo lhe
agrada na hist6ria mundial. E uma especie de fantasma hipostasiado. E o pr6prio Popper, sem querer, nos diz em que grau se
trata de um fantasma:
Nao tive duvidas em constitllir argllmentos em sell favor, os
quais, pelo que sei, nunca foram propostos pelos pr6prios histortc:mus. lJt.ssa torma, espero qlle tenha conseguido elaborar uma
posi9äo que realmente valha a pena atacar. Ern Olltras palavras,
tentei aperfei9oar uma teoria qlle freqüentemente tem sido proposta, mas talve.~ nunca de forma täo perfeitamente desenvolvida. Essa e a razao por qlle escolhi deliberadamente o r6tulo
pouco familiar de "historicismo". (Grifos nossos).75
Corno vemos, os argumentos que Popper ataca nos "historicistas" nun ca foram propostos" por eles. Foi ele quem conseguiu
"elaborar uma posi9äo" e "aperfei9oar uma teoria" que nunca
existiu ne3ses termos. Finalmente, o pr6prio nome "historicismo"
foi "deliberadamente" criado por ele.
Qualquer pessoa pergunta-se o que isso significa para a
realidade. No entanto, prevendo isso, Popper denuncia a priori
tal pergunta, proibindo que a fa9amos. Quem pergunta sobre o
conceito de "historicismo" e seu significado real se autodesqualifica, a medida que Popper lava as mäos, simplesmente limitando-se a pör em duvida a capacidade mental do critico. Mas,
se näo podemos fazer tais perguntas, que critica resta entäo?
Naturalmente, nenhuma. Diante de Popper, e preciso submeter-se
a ele ou, ao contrario, expor-se a ser declarado louco. Esta claro
que essa linguagem näo e da ciencia, mas muito mais das quarteis. Assim, näo surpreende que Popper suba ao primeiro plano
nas sociedades em que os quarteis impöem a Seguran9a Nacional, transformando-se no principal fi16sofo das ditaduras militares da America do Sul.
74 Karl Popper, La Miseria del Historicismo ja citada, p. 18.
75 [dem, ibidem, pp. 17-18.
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Ora, alguns popperianos desenvolvem esse espirito de denuncia diante de qualquer critica, chegando mesmo ao nivel do
controle politico rnbre as ciencias. Ou seja, a normatividade
implicita no criterio de demarca9ao e elevada agora a nivel
explicito. Pode-se citar o exemplo de Maria Bunge, que elabora
a metodologia como instäncia de controle. Falando indistintamente de metodologia e filosofia (para Bunge, a filosofia se esgota na metodologia), afirma ele:
Longe de ser alheia a ciencia, a filosofia (...) faz parte dela pelo
simples fato de que o arsenal do enfoque cientifico de qualquer
pesquisa tem componentes filos6ficos. Mas, alem dessa filosofia
inerente a ciencia, existe a filosofia da ciencia, que examina o
trabalho cientif ico e seus resultados a partir da perspectiva filos6fica. Esta outra filosofia niio e s6 descritiva, mas tambem
critica e, conseqüentemente, prescritiva. (Os ultimos grifos säo
nossos).76
Sendo prescritiva, essa filosofia examina a ciencia com
autoridade. Ela pretende ser juiz com poder:
Por exemplo, ao examinar as principais correntes da psicologia
atual, dissemos näo apenas que a escola de X faz Y, mas tambem que faz bem ou faz mal em fazer Y, ja que o enfoque cientifico manda ou proibe fazer Y. Assim, analisamos um aspecto
da ciencia com a ajuda de ferramentas filos6ficas - particularmente 16gicas e semänticas -, iulgando-o ou avaliando-o em
contraste tanto com outros resultatlos da pesquisa como com teorias gnoseol6gicas e ontol6gicas. (Grifos nossos).77

A medida que se "manda ou proibe fazer" pode-se desqualificar ciencias inteiras. Afora do pensamento marxista, os popperianos coincidem, sem exce9ao, em excluir a psicanalise da
ciencia. No entanto, o mandar e proibir dos popperianos nao se
refere aos "conteudos ", mas sim, exclusivamente, as "formas"
da ciencia:
Ern contrapartida, a filosofia cientifica favorece a elabora9äo de
tecnicas especificas em cada campo, com a unica condi~iio de
76 Mario Bunge, Epistemologia, Ed. Arie! Barcelona, 1980, p. 138.
77 !dem, ibidem, pp. 138-139.
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que essas tecnicas cumpram as exigencias essenciais da metodo
cientifico no que se refere as perguntas e as provas. E desse
modo que se pode entender a extensao da metodo cientifico a
todos os campos especiais da conhecimento. (Grifos nossos).18
Todos säo livres, podendo dizer o que quiserem. S6 existe
uma "unica condic;äo": cumprir com as "exigencias essenciais do
metodo cientffico". Nada mais. No entanto, o que Bunge nos
diz e que, simplesmente, e preciso ser popperiano para poder
falar livremente. Podemos dizer tudo, mas com a condic;äo de
sermo:; popperianos. Com efeito, sua referencia ao "metodo cientffico", que coloca como condic;äo da ciencia, significa simplesmente aquilo que ele mesmo e Karl Popper acreditam que e o
metodo cientffico. Assim, a condic;äo e submeter-se aos limites
rr:~todol6gicos que eles postulam, näo reivindicando nenhuma
ciencia que Sir Karl Popper näo reconhec;a como tal. E Bunge
deixa muito claro como se coloca essa condic;äo de nossa liberdade cientffica. Ela esta em respeitar o que essa metodologia esti-pula no que se refere "as perguntas e as provas". Isto e, näo se
deve:m fazer perguntas que essa metodologia näo permita, nem
apresentar provas que Sir Karl Popper rejeite.
0 que se reivindica e o controle das ciencias e näo algum
ethos pessoal dos cientistas. Näo e que apenas se fale em prescrever, mas, efetivamente, pretende-se fazer. Essa metodologia popperiana reivindica o posto de Secretario Geral da Instituic;äo
Ciencia. E o direito do Secretario Geral que assume o poder e o
"direito de agenda ", que consiste em prescrever "as perguntas e
as provas ". Reclama-se o direito de agenda da Instituic;äo Ciencia e, com isso, o poder sobre ela: um poder tal que, atraves do
direito de agenda, se estenda "a todos os campos especiais do
conhecimento", nem mais nem menos. Os popperianos, entretanto, näo säo o primeiro secretario geral deste seculo que baseiam seu poder no direito de agenda.
0 fato de tratar-se de controle efetivo e dito claramente por
Bunge quando ele se refere a epistemologia:
Isso tem importäncia näo apenas te6rica, mas tambem pratica,
porque, quando nos permitimos distinguir a ciencia da nao-ciencia, estamos nos dando um criterio para avaliar projetos de
78 /dem, La Ciencia, su Metodo y su Filosofia, Ed. Siglo XX, Buenos
Aires, 1980, pp. 65-66.
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pesquisa e, com isso, um criterio para saber se devemos ou näo
apoia-los. (Grifos nossos).79

E, quando os projetos nao se ajustam ao que essa metodologia moderna estipula, entao nao se deve apoia-los. Isso vale
para toda a Instituic;:ao Ciencia, inclusive as universidades. Quem
nao e popperiano nao tem lugar em parte alguma, porque nao e
capaz de assegurar a cientificidade da ciencia, porque nao ha
garantia de que se mantenha no quadro do Secretario Geral, que
determina as perguntas e as provas.
Dai redunda uma ideologia de controle burocratico das
ciencias, que atua em nome da "cientificidade". Ja nao e necessario conhecer determinado campo da ciencia para fazer julgamentos sobre ele: basta usar os criterios dessa metodologia para saber
se :::etrata de ciencia ou nao. Nao e mais necessario ler um livro
para julgar sobre sua qualidade: basta olha-lo a partir da 6tica
de alguns criterios "propostos" para distinguir a ciencia da nao-ciencia - e, se se revela nao-ciencia, nem sequer e necessario
le-lo. Nao ha duvida de que is3o e extremamente atrativo para
certas instituic;:6es que ap6iam financeiramerite as ciencias, bem
como para os diversos ministerios de cultura ou educac;:ao que
querem "limpar" universidades. Nesse caw, nao e necessario
conhecer absolutamente nada: basta conhecer as proposic;:öes de
Popper. Ate os militares podem assumir legitimamente tais pastos,
como os estao assumindo.
0 fato de que a metodologia de Popper seja incapaz de
analisar as ciencias empiricas mais elementares nao constitui
nenhum obstaculo. Pelo contrario, do ponto de vista do controle,
isso e uma vantagem que a torna superior aquele outro grande
secretario geral deste seculo. Segundo o criterio da falseabilidade,
todas as leis gerais das ciencias empfricas sao nao-falseaveis e,
portanto, constituem a nao-ciencia. Ern nome da cientificidade
de Popper, o Secretario Geral da Instituic;:ao Ciencia pode proibir todas as ciencias, embora nao va faze-lo. Nao obstante, caso
elas se tornarem incömodas, entao ele as proibe. E, quando o
cientista se torna incömodo, ele o demite. No entanto, ele jamais
persegue a ciencia: simplesmente assegura sua "cientificidade ".
Ern sua epoca, Orwell falava de 1984, apresentando um "Ministerio da Verdade". Hoje, ja nao poderia fazer isso: seu "Ministe79 !dem, Epistemologia ja citada, p. 34.
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rio da Verdade" mudou de nome, passando a chamar-se "Ministerio da Cientificidade". :f esse ministerio que da as garantias
necessarias para que a ciencia continue sendo cientifica - e seu
ministro pode muito bem ser um popperiano.
Assim, em nome da cientificidade assegurada, aparece um
antidogmatismo que e tanto mais antidogmatico quanto mais cegamente segue os postulados da filosofia popperiana das ciencias.
Usa-se agora um certificado de antidogmatismo, um atestado de
criticidade assinado por Sir Karl Popper. Quem possui esse atestado deixou de ser dogmatico, pois aceitou sem vacila9öes, sem
duvidas e sem escrupulos de qualquer indole essa moderna filosofia da ciencia, que nunca falha. Esse antidogmatico profissional,
com suas duvidas, restringe-se exatamente aquele espa90 que o
Secretario Geral da Institui9äo Ciencia determinou atraves da
prescri9äo das perguntas e das provas. E, assim, näo se podera
enganar nunca.
A primeira vista, esse resultado e surpreendente, de vez que
Popper come9a seu pensamento com real preocupa9äo pela liberdade da ciencia. Mas, quanto mais se opunha ao totalitarismo
politico, mais se opunha a ele. Ao firn e ao cabo, opunha-se täo
totalmente que acabou desembocando no postulado da cientificidade total. Trata-se do mesmo caminho trilhado por Hayek:
opunha-se täo totalmente ao planejamento total que acabou desembocando no mercado total. 0 certo e que o unico totalitarismo que se combate nos dias de hoje e o do mercado total e o da
cientificidade total. No entanto, ninguem ve esse totalitarismo
como sendo um "antitotalitarismo total".
Esce controle das ciencias em nome da cientificidade apresenta uma perspectiva mais radical ainda quando se refere a sociedade inteira. Isso ocorre quando se explicitam as conseqüencias politicas da cientificidade para o conjunto da sociedade.
Nesse contexto, Popper fala de "paradoxo da liberdade" e de
"paradoxo da tolerancia" _w
Essa dimensäo politica e destacada por Hans Albert, que
diz:

80 Karl Popper, Die Offene Gesellschaft und Ihre Feinde, Francke Verlag, Munique, 1957, p. 173, nota 4.
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0 modelo de racionalidade do criticismo e o projeto de uma
forma de vida, de uma praxis especial, tendo, portanto, significa<;aoetica e, acima de tudo, significa<;äopolftica.81
Felix von Cube expressa essa dimensao politica em termos
mai:; abruptos, referindo-se a metodologia popperiana como "Racionalismo Crf tico":
1. Todos os sistemas dogmaticos ( ...) estäo em contradi<;äo com
o ( ...) conceito de ciencias do Racionalismo Critico.
2. Todos os sistemas dogmaticos säo necessariamente totalitarios.
3. S6 o conceito de ciencias do Racionalismo Critico e compativel
com uma democracia libertaria. 82
Assim, quem critica a metodologia de Popper transforma-se
em "inimigo polf tico". Criticando essa metodologia, revela-se
como dogmatico e, portanto, como totalitario. Defendendo-se de
seus inimigos, a sociedade aberta tem que persegui-los politica e
policialmente. Mais uma vez, trata-se da inquisi9ao para que
nunca mais haja inquisi96es, o que nos remete aquelas guerras
travadas para que nunca mais haja guerras.
No livro ja citado, Spinner acredita que isso constitui exagero, representando o abandono das boas inten96es de Popper.
Entretanto, vejamos o que o pr6prio Popper nos diz a respeito
do "paradoxo da toleräncia":
Com isso, näo quero dizer que deveriamos reprimir em todos os
casos uma filosofia intolerante com violencia. A medida que
possamos limita-los atraves de argumentos racionais e possamos
sustentar limites na opiniäo publica, sua repressäo seria altamente irracional. Mas teriamos que reivindicar o direito de reprimi-los violentamente em caso de necessidade, porque pode ocorrer que seus representantes näo estejam dispostos a se encontrar
conosco no plano de uma discussäo racional e comecem a rejeitar a pr6pria discussäo ( ...) Assim, em nome da tolerancia, de81 Hans Albert, Tratado sobre la Raz6n Critica, Ed. Sur, Buenos Aires,
1973, p. 66.
82 Citado segundo Helmut F. Spinner, Popper und die Politik, Bonn,
Berlim, 1978, p. 514.
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veriamos reivindicar para n6s o direito de näo tolerar os intolerantes. (Grifos nossos).83

Sem negar que toda toleräncia tem que ter limites definidos, trata-se assim das criterios desses limites. As filosofias intolerantes a cujas repressöes Popper conclama säo todas as filosofias que näo aceitam se inscrever nas perguntas e provas admitidas pela filosofia popperiana. Quando elas säo fracas, pode-se
tolera-las; mas, quando ganham terreno, Popper reivindica o
direito a cua repressäo violenta. 0 ponto a partir do qual tal reac;:äoviolenta e necessaria e aquele em que tal movimento ja näo
aceita "se encontrar conosco no plano de discussäo racional". S6
que o "n6s" e constituido precisamente pelos popperianos e a
discussäo racional" e discussäo limitada as perguntas e provas
admitidas por Popper.
Entäo, desemboca-se em algo verdadeiramente terrorifico:
uma teoria metodol6gica de valor altamente duvidoso arroga-se
abertamente o direito a repressäo violenta de seus contrarios e
pede o apoio estatal para suas ac;:öesem nome da "democracia
libertaria". Para tanto, se atribui alguma conseqüencia fatalmente totalitaria aos movimentos que näo aceitam a teoria de Popper e se conclama a perseguic;:äo violenta desses movimentos.
Tudo se polariza entre Popper e os outros, entre o bom e o mau,
entre o antidogmatismo com "Atestado de Popper" e o dogmatismo de todos os outros e, finalmente, entre a democracia de
Popper e o totalitarismo de todos os outros. Muitos inimigos,
muita honra. 0 modo como Hans Albert enche esse saco de
todos os outros pode ser mostrado pelas seguintes linhas:
0 que mais importa aqui e que, a partir de certos pontos de
vista estruturais, o catolicismo, o calvinismo, o camunismo e o
fascismo caminham juntos ( ...), porque neles e efetivo - ou ja
o foi - o extremo p6lo oposto da neutralidade postulada no
pensamento analitico: o partidarismo cego, a je obediente, o
compromisso incorrigivel. (Grifos nossos).84

Os inimigos politicos do Estado democratico säo agora todos
aqueles que näo aceitam esse famoso "pensamento analitico ",
83 Karl Popper, Die Offene Gesellschaft und Ihre Feinde, ja citado, p.
173, nota 4.
84 Hans Albert, Tratado sobre la Roz6n Critica ja citado, p. 14.
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que nada mais e do que outro eufemismo para designar o pensamento popperiano. Alguem que e capaz de polarizar o mundo em
termos täo maniqueistas tem que se transformar a si mesmo em
alguem que segue "o partidarismo cego, a fe obediente, o compromisso incorrigivel ". 0 chamado das popperianos nada mais e
do que: "Inquisic;:äo para os inquisidores!" E isso näo passa de
chamado a verdadeira inquisic;:äo.
Ja que se trata de estender o metodo cientifico a todo conhecimento, a teologia tambem näo escapa a essa pretensäo. Entäo,
ela entra no ämbito da discussäo popperiana em tennos do
dogmatismo desse pensamento. Certamente, as teologias cristäs
atuais tambem tem carater dogmatico. No entanto, diante do dogmatismo popperiano - que e dogmatismo metodol6gico e, portanto, formal -, o dogmatismo teol6gico e dogmatismo de conteudos. No fundo, isso representa uma vantagem em relac;:äo ao
dogmatismo metodol6gico, pois o dogmatismo de conteudo näo
nega a seus criticos a capacidade racional, mas sim seus resultatlos, ao passo que o dogmatismo metodol6gico nega-lhes sua
pr6pria capacidade racional, isto e, transforma seus criticos em
seres irracionais.
Longe de uni-los, o fato de os dois serem dogmaticos os
separa ainda mais. Com seu atestado de antidogmatismo no bolso
do colete e com sua caracteristica cegueira diante do dogmatismo
que ele mesmo representa, Hans Albert lanc;:a-secontra a teologia
em nome do seu "antidogmatismo total". Corno os te6logos tornam-se inc6modos, faz a pergunta do Secretario Geral da Instituic;:aoCiencia no que se refere as perguntas e as provas:
Essa profissao de fe em favor de autocensura voluntaria mostra
claramente a posi.;:aodas faculdades de teologia e coloca o problema de saber ate que ponto a existencia de faculdades desse
tipo e conciliavel dentro do quadro de universidades livres, com
uma constituic;:aona qual tal limitac;:aoda pesquisa nao esta
prevista.85
Corno a teologia esta se tornando incömoda, essa preocupac;:aopor assegurar a liberdade de reflexao teol6gica torna-se extremamente ambigua:
85 !dem, La Miseria de la Teologia, ja citado, p. 170.
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Se fosse o caso de se aplicar rigorosamente o princfpio de liberdade em toda Universidade (e um Estado liberal de direito
näo tem por que dar qualquer motivo de privilegio em suas universidacies aos partidarios de determinadas opiniöes), entäo
deveria ser possivel tambem chamar para essas catedras teol6gicas professores agn6sticos e ateus. Esta claro que eles proporiam
para os problemas teol6gicos solm;:öesdiferentes das apresentadas por seus colegas cristäos.87
Esses agn6sticos ou ateus que Albert quer chamar para as
faculdades de teologia, naturalmente, näo poderiam ser, por exemplo, marxistas ou psicanalistas, pois nesse caso tambem seriam
tachados de dogmaticos, essencialistas, ut6picos, etc. Os agn6sticos ou ateus aos quais Albert se refere tem que ter cientificidade,
ou seja, s6 podem ser popperianos. Esses, sim, podem fazer teologia, por terem atestado de antidogmatismo. Assim, podemos ver
que, efetivamente, a cientificidade total se faz presente na totalidade do saber, reclamando-o para si. Embora tal abertura da
teologia pudesse ser preferivel, jamais o seria sobre o controle
popperiano das perguntas e provas.
No rntanto, a liberdade das ciencias implica outro tipo de
toleräncia diante dos dogmatismos, inclusive diante do dogmatismo metodol6gico dos popperianos. E isso porque a forma dogmatica näo exclui em si mesma a validade relativa de um pensamento, enquanto a exigencia de cientificidade total näo contem nenhuma toleräncia, destruindo a possibilidade da convivencia. Näo se trata mais de liberdade, mas sim da submissäo
da ciencia e de sua conseqüente frustra~äo.

86 Hans Albert, Tratado sobre la Raz6n Critica, ja citado, p. 181.
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6

LEIS UNIVERSAIS, INSTITUCIONALIDADE
E LIBERDADE: 0 SUJEITO HUMANO
E A REPRODU<;AO DA VIDA REAL

a) A realidade transcende a empiria:
sujeito cognoscente e sujeito atuante

A analise das principios de impossibilidade faz com que se
veja todo o conhecimento das ciencias empiricas em torno de
estreita vinculac;äo entre ac;äo e teoria. As categorias do pensamento te6rico derivam-se das limites da ac;äo e, por conseguinte,
es:es limites da ac;äo determinam a forma do pensamento. Desse
modo, as ciencias empiricas näo podem sequer falar da realidade
sem que esteja implicada a ac;äo humana sobre essa realidade
como sua referencia de verdade - por essa razäo, säo antropocentricas e subjetivas.
Os principios de impossibilidade dizem respeito as impossibilidades com as quais se choca a ac;äo humana. Näo se pode
falar de "impossibilidades em si mesmas ". Essas impossibilidades
s6 aparecem no caso de mundo logicamente contradit6rio. No
entanto, a medida que os principios de impossibilidade excluem
mundos logicamente näo-contradit6rios, mas impossiveis para a
ac;äo humana, a impossibilidade e humana. A. medida que dela
re derivam os quadros de categorias da ciencia empirica, essa
contem como algo inerente o ponto de partida de sujeito humano atuante, sendo assim radicalmente antropocentrica. Näo se
trata do homem como observador, mas sim do homem como realizador, em cujo carater ele impregna toda a ciencia empirica.
A.medida que o homem desenvolve finalidades para alem do imediatamente dado, pode experimentar limites de impossibilidade e,
portanto, categorias de pensamento dele derivadas.
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Assim, a raiz das c1encias empmcas encontra-se o suJe1to
humano que se aproxima da realidade com determinados fins e
a trabalha em func;:äodesses fins. A maquina de movimento continuo s6 pode constituir um firn para tal sujeito, bem como a
impossibilidade de construi-la s6 pode para tal sujeito ser a razäo
da conceituac;:äo da empiria em termos da lei de conservac;:äo da
energia. Para um observador puro näo existem fins. Assim, näo
existe nenhuma aspirac;:äo ao perpetuum mobile e, conseqüenteme:nte, nenhuma experiencia de sua impossibilidade e muito menos lei de conservac;:äo. As impossibilidades säo experimentadas
a medida que ce persegue fins; logo, sem a perseguic;:äo de fins,
näo podem ocorrer impossibilidades conhecidas. Somente o conhecimento de tais impossibilidades permite falar do possivel. Mas
esse possivel tambem e subjetivo, ou seja, e possivel em func;:äo
de ac;:äoespecificamente humana. Assim, se retiramos o homem
das ciencias empiricas, näo existe mais ciencia empirica.
0 resultado dicso e que o sujeito atuante, que reflete sobre
sua ac;:äo,transcende a realidade, mas, ao mesmo tempo, encontra-se submetido a ela, a medida que sua ac;:äoe delimitada pelo
marco do possivel. Se näo houvesse marco do possivel, tambem
näo poderia haver limite da ac;:äoe esta näo estaria submetida a
realidade - entäo, seria a liberdade pura em currespondencia
necessaria com a realidade. Por outro lado, se um sujeito näo
transcendesse o marco do possivel, näo poderia i:..·alem do imediatamente dado, ficando limitado ao ja existente. Desse modo,
tran::cender o possivel e condi<;:äo para conhecer o possivel e,
ao mesmo tempo, conhecer o possivel e condic;:äo para poder
transcender a realidade no marco do possivel. No entanto, toda
tecnologia aparet:>e nos termos dessa transcendencia no interior
do possivel.
Fora da teoria marxista, as ciencias empiricas costumam
negar (ou näo refletir) essa subjetividade. Trata-se de esconder
ao maximo a transcendencia do sujeito em relac;:äo a realidade,
como elemento inerente e constituinte das ciencias empiricas. 0
fato de taIS c1encias serem objetivas e interpretado no sentido de
ter validade independentemente do suieito humano. No entantc,
is:o se revela ilusäo, enquanto mostra o fato fundamental de
que todo quadro de categorias das ciencias empiricas se deriva
do principio de impossibilidade da ac;:äohumana.
Näo obstante, a problematica da transcendencia continua
aparecendo, mesmo de modo extremamente limitado. Isso pode
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ser visto, antes de mais nada, a partir de uma reflexäo de
Popper:
As leis universais transcendem a experiencia, quanto mais näo
seja pelo fato de que, por serem universais, transcendem qualquer numero finito de seus exemplos observaveis. E os enunciados singulares tambem as transcendem devido ao fato de que os
termos universais que normalmente aparecem neles apresentam
disposi96es que os levam a comportar-se de modo legal, de sorte
que levam em si leis universais ( ...) Assim, as leis universais
transcendem a experiencia pelo menos de dois modos: devido
a sua universalidade e em virtude do aparecimento de termos
universais em seu interior ( ...) Tarnbern o fazem em nfvel mais
elevado se os termos das disposi96es que nelas se encontram
apresentam esse carater em nfvel mais alto ou säo mais
abstratos. 1
Nesses termos, o pensamento transcende a realidade quando
usa conceitos universais que designam todos e, portanto, um
numero ilimitado de casos, ao passo que os casos observaveis e, por conseguinte, experimentaveis - säo limitados. Ou seja, o
conjunto dos casos observaveis constitui uma parcialidade em
relac;:äo a qual o conceito universal designa uma totalidade desconhecida. Logo, o conceito universal transcende qualquer conjunto de ca:os observaveis. Dai, Popper conclui:
Naturalmente, as leis ou teorias cientfficas näo säo verificaveis
por causa dessa transcendencia. Mas, devido a ela, a contrastabilidade ou a refutabilidade e a unica coisa que, em geral, as
distingue das teorias metaffsicas.2
No entanto, Popper näo explicita ai um fato subjetivo implicado em suas afirmac;:öes: sua caracterizac;:äo do sujeito cognoscente. Atraves dos conceitos universais, o sujeito cognoscente
designa a totalidade dos casos compreendidos pelo conceito, ao
passo que, como observador, s6 pode se referir aos casos observaveis. Assim, o sujeito cognoscente de Popper tem dupla dimensäo: por um lado, em termos abstratos, atraves de seus conceitos
1 Karl Popper, La 16gica de la Investigaci6n Cientijica, Editorial Tecnos,
Madri, 1980, p. 397.
2 /dem, ibidem, p. 397.
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universais, refere-se a totalidade dos casos compreendidos; por
outro lado, como observador, e sujeito limitado, que s6 tem
acesso a um numero limitado de casos. Ou seja, o numero observado de casos e inferior a totalidade dos casos designados abstratamente pelo conceito universal.
Desse modo, poderiamos deduzir que a transcendencia dos
conceitos universais em rela9äo a experiencia repousa no carater
limitado do sujeito cognoscente. Na medida em que este näo pode
aceder a totalidade dos fatos por seu conhecimento direto, tem
que transcender abstratamente a realidade atraves de conceitos
univer::ais, contra-pondo-os a um numero limitado de casos observaveis.
No entanto, tomando esse sujeito cognoscente como nosso
ponto de partida, vemos que o resultado e o contrario daquilo
que Popper afirma. Efetivamente, do ponto de vista do sujeito
cognoscente, a realidade ilimitada transcende a realidade limitada dos fatos ob:;ervaveis que tal sujeito pode perceber diretamente. A realidade transcende a experiencia e a empiria do observador. Mas, como este aspira a totalidade da realidade, näo pode
faze-lo senäo recorrendo a conceitos universais. Estes transcendem a experiencia no sentido dos casos observaveis porque, antes,
a realidade transcende a experiencia. Desse modo, a transcendencia dos conceitos universais corresponde a uma transcendencia
anterior da realidade. A transcendencia dos conceitos universais
relacionados com a experiencia designa a transcendencia da realidade em rela9äo a ela. Assim, a realidade transcende a experiencia e os conceitos universais säo instrumentos de busca dessa realidade transcendente.
Essa realidade transcendente e sempre a realidade dos casos,
e da qual apenas um numero limitado de casos constitui a experiencia. Assim, a limita9äo do sujeito cognoscente obriga-o a recorrer a conceitos universais. Mas o faz apenas pelo fato de que o
sujeito cognoscente limitado aspira ao conhecimento da totalidade e, portanto, devido ao fato de que saber que existe totalidade
transcendente. Ao aspirar a essa totalidade transcendente, o sujeito cria conceitos universais para conhece-la.
Entäo, podemos acrescentar: se o sujeito cognoscente näo
e:;tivesse limitado a experiencia como parcialidade, ele näo recorreria a conceitos universais. Esses conceitos säo muleta para o
sujeito cognoscente, enquanto ele aspira a totalidade, embora se encontre limitado a um numero finito e parcial de casos
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ob::ervaveis. Ou, para dize-lo com palavras de Marx: se essencia
e aparencia coincidissem, näo seria necessaria uma ciencia. Ou
seja, se a totalidade dos fatos constituisse a experiencia observavel, a realidade näo transcenderia os fatos observados e, entäo,
näo seriam necessarios conceitos universais para apreende-la. A
razäo humana seria entäo uma razäo intuitiva.
Embora possamos deduzir tudo isso da citac;:äo de Popper,
vejamos outro autor, Francisco Mir6 Quesada, para tirar conclusöes parecidas:
Entretanto, ha um fato que parece mostrar uma via de acesso
para a compreensäo dos mecanismos que produzem a ideologiza<;:äodas teorias: a supera9äo da teoria pela realidade ( ...)
Basta considerar que a realidade supera o pensamento devido as
limita<;:öes
do sujeito cognoscente. 0 sujeito s6 dispöe de conjunto finito de recursos para fundamentar e elaborar seus conhecimentos, ao passo que a realidade e de dimensäo incomensuravel.3
Mir6 discute a realidade como totalidade de fatos, sustentando que ela transcende o pensamento te6rico. Mas tambem näo
percebe o circuito completo. A medida que a realidade transcende os fatos observado:;, a experiencia e a empiria, o pensamento
te6rico aborda a realidade por meio de teorias. Corno essas teorias säo necessariamente inseguras - pois teorias seguras pressupöem o conhecimento de todos os fatos - elas transcendem a
experiencia e, ao mesmo tempo, säo transcendidas pela realidade.
Assim, a transcendencia mencionada por Popper e englobada por
outra. Ou seja, embora os conceitos universais transcendam a
experiencia, eles, por seu turno, säo transcendidos pela realidade.
As~im, em ultima instäncia, o que transcende e a realidade e näo
o pensamento. No entanto, trata-se de fato subjetivo, dado que
essa transcendencia se da a medida que o sujeito cognoscente
aspira a realidade sem poder conhece-la diretamente. 0 fato objetivo reflete a limitac;äo do sujeito cognoscente, näo existindo inde-pendentemente dele. 0 sujeito cognoscente e limitado, mas, com
a aspirac;:äo da totalidade, constitui o fato de a realidade transcender a experiencia e, por conseguinte, a teoria. Embora isso
seja objetivamente certo, trata-se de produto da subjetividade
humana.
3 Francisco Mir6 Quesada. "Conocimiento Cientffico, Dialectica e ldeologfa", in Guillermo Hoyos (ed.), Epistemologia y politica, Bogota, 1980, p. 95.
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Quanta ao carater do pensamento te6rico, Mir6 extrai a seguinte conclusäo:
Devido ao fato de a realidade superar a teoria, uma teoria cientifica nunca pode ser considerada como algo acabado, mas sim
como um conjunto de hip6teses.4
Trata-se da mesma conclusäo de Popper. Näo obstante, a
teoria cientffica e a afirmac;:äo te6rica sobre fatos. Proclama-se
que toda afirmac;:äo te6rica sobre fatos e hipotetica. No entanto,
essa afirmac;:äo se deriva do "fato de a realidade superar a teoria", o que nada mais e do que a afirmac;:äo te6rica sobre fatos e,
con:eqüentemente, teoria que se supöe ser cientifica. Assim, essa
afirmac;:äo tem que ser hipotetica. Masse ela e hipotetica, tambem
o e a conclusäo de que todas as teorias cientificas säo hipoteticas. Ora, se a afirmac;:äo do carater hipotetico de todas as teorias
cientificas tambem e, por seu turno, hipotetica, a afirmac;:äo em
pauta e perfeitamente gratuita. Ela s6 teria sentido se a afirmac;:äode que a realidade transcende a teoria näo fasse hipotetica.
Mas, nesse caso, o resultado segundo o qual todas as teorias säo
hipoteticas seria falso.
Mir6 desemboca no paradoxo do mentiroso. Talvez existisse uma saida puramente sofista, que teria que insistir na ideia de
que a transcendencia da realidade sobre a teoria näo e afirmac;:äo
te6rica, ao passo que outras afirmac;:öes sobre fatos o säo. Mas,
wtäo, teria que dizer de que tipo de afirma<;,äose trata. Tratando-se de afirmac;:äo de fatos, näo pode ser metodol6gica, pois uma
metodologia näo poderia fazer afirma<;,öessobre fatos empiricos.
Par outro lado, tratar-se-ia de afirmac;:öes de fatos das quais se
derivariam conclusöes metodo16gicas segundo as quais todas as
te:orias säo hipoteticas. No entanto, nesse caso, a metodologia
teria a ciencia empirica como resultado e näo como seu programa.
Mir6 desemboca numa situa<;,äoque näo tem solu<;,äo: enredando fatos com fatos, näo encontra uma saida do paradoxo, a
näo ser reformulando a pr6pria metodologia. Popper salta esse
obstaculo atraves de uma solu<;,äosimplesmente dogmatica: intraduz proposi<;,öes tomadas do ar, segundo as quais a metodologia
se constitui sem nenhuma reflexäo fundante. Mir6, ao contrario,
4 [dem, ibidem, p. 95.
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renuncia a esse caminho simplista e dogmatico, passando a refletir acerca dos fundamentos da metodologia. Mas o resultado e
que chega a beco sem saida.
Assim, voltemos a tese de que e preciso distinguir dois
tipos de fatos: os fatos fundantes (ou meta-fatos), cuja afirma9äo
näo e falseavel; os fatos cuja afirma9äo e falseavel e, portanto,
hipotetica. 0::; fatos fundantes säo afirmados por principios de
impossibilidade, constituindo o ämbito dos fatos hipoteticamente
afirmados. Mas, como tais, os fatos fundantes constituem o ponto de partida das dedu96es das leis gerais das ciencias empiricas.
No entanto, desse modo, chegamos a dois tipos de fatos
fundantes. 0 primeiro e basico e o fato de que a realidade transcende a experiencia, no qual se deriva a necessidade de aceder a
realidade, tran~formando-a em empiria, por meio das conceitos
universais. Assim se constitui o sujeito cognoscente das ciencias
empiricas e, ao mesmo tempo, seu objeto: a empiria.
Ora, os conceitos universais näo säo conhecimentos, mas
sim instrumental do conhecimento. S6 chegamos, porem, ao
conhecimento empirico quando formulamos teorias gerais ou leis
universais, o que pressupöe os conceitos universais. Por outro
lado, s6 chegamos a essas teorias gerais quando formulamos
principios de impo:sibilidade da a9äo humana e näo simplesmente do conhecimento. Com efeito, as teorias gerais s6 podem
aparecer quando a a9äo humana sobre a realidade e enfocada
como objeto do conhecimento. Baseando-nos nos conceitos universais, entäo, deduzimos de tais principios de impossibilidade
da a9äo humana, como o outro fato fundante, as teorias gerais.
Assim, por exemplo, quando se trata de construir maquinas
como firn da ac;äo, o principio de impossibilidade da constru9äo
do perpetuum mobile nos da o marco do possivel a partir do qual
derivamos dedutivamente a lei de conserva9äo da energia, que
agora e uma teoria geral. Por seu turno, a partir dessa teoria
se podem deduzir outras teorias gerais, assumindo elementos
empiricos no raciocinio.
Nesse nivel, porem, ja esta claro que, se reduzimos o sujeito ao sujeito cognoscente, esse sujeito näo pode sequer conhecer.
Certamente, um sujeito puramente cognoscente näo tem nenhum
acesso a realidade empirica, porquanto esta se transforma em
objeto do conhecimento das ciencias empiricas somente pelo fato
de que o sujeito atua com determinados fins sobre a realidade.
E dessa atuac;äo que resultam os principios de impossibilidade
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e, por dedm;äo, as teorias gerais. Sem essa atua9äo, näo se conhece nenhuma imposdbilidade da a9äo humana. E, sem isso, näo se
podem conhecer teorias.
Se o objeto do conhecimento empirico e constituido pelo
sujeito atuante, devemos admitir entäo que esse sujeito atuante
tambem transcende o sujeito cognoscente e que somente um sujeito atuante pode ser, ao mesmo tempo, sujeito cognoscente. Ora,
assim como a realidade transcende a experiencia, da mesma forma
o sujeito atuante real transcende o sujeito cognoscente. Ern ultima
instäncia, o sujeito cognoscente e o nome da capacidade reflexiva do sujeito atuante que reflete sua capacidade de a9äo por
meio de conceitos universais.
Esse sujeito atuante com capacidade reflexiva, que aspira a
totalidade da realidade, mas que esta impossibilitado de alcan9a-la, e o sujeito da tecnologia que se relaciona com o mundo
cxterior do homem. Logo, todo o conhecimento empirico, em
ultima instäncia, e conhecimento tecnol6gico e o criterio de verdade em todo conhecimento empirico e sua transformabilidade
em tecnologia. No entanto, tem sentido distinguir entre ciencias
puras e ciencias aplicadas, apesar de ambas estarem tecnologicamente orientadas. A ciencia pura aspira a teoria geral e, portanto, ao conjunto de todos os /ins possiveis, ao passo que a ciencia aplicada aspira a teorias especfficas e, portanto, a obten9äo
de /ins especificos. A teoria da conserva9äo da energia refere-se
a todos 03 fins possiveis, afirmando que, independentemente dos
fins especfficos de que se trate, as maquinas usadas näo podem
ser maquinas de movimento continuo. Ao contrario, uma ciencia aplicada volta-se para o desenvolvimento de maquinas especifica::;, mas mantendo-se sempre dentro do quadro geral daquilo que e valido para todas as maquinas. Ern conseqüencia, dizer
que as ciencias empiricas puras referem-se ao conjunto de todos
os fins possiveis equivale a dizer que suas leis gerais näo podem
ser falreaveis e, portanto, näo tem forma hipoteticä, embora possam ser falsas.
Chamando de ciencias naturais as ciencias empiricas voltadas para o mundo exterior do homem, podemos resumir tudo o
que foi dito, afirmando: o sujeito das ciendas naturais e sujeito-atuante com capacidade reflexiva, que se volta para o mundo
exterior do homem em fun9äo de fins da a9äo que estäo alem
de qualquer considera9äo de factibilidade e que, nesse sentido,
aspira a totalidade. Ao chocar-se, em sua atua9äo, com impossi-
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bilidades expre~sas em termos de principios de impossibilidade,
esse sujeito atuante, a partir deles, reflete sobre o ämbito de todos
os fins tecnologicamente possfveis. Desse modo, antecipa a totalidade por meio de conceitos universais e processos tecnol6gicos
infinitos, transformando a realidade em empiria do sujeito atuante. Ou seja, a medida que a realidade transcende a experiencia, o sujeito atuante transcende o sujeito cognoscente e transforma a realidade em empiria.

b) Sujeito pratico e sujeito vivo:
preferencias e necessidades
A se julgar a partir do sujeito atuante, parece que os fins
tecnologicamente possiveis tambem sao indiferentemente elegfveis. A partir dos principios de impossibilidade, seria dado o
conjunto de todos os fins tecnologicamente possfveis e o homem
escolheria aquele que mais lhe agradasse. A neutralidade das
ciencias empfricas baseia-se na redU<;ao do homem ao sujeito
atuante que se defronta com o conjunto de todos os fins tecnicamente possfveis.
No entanto, uma vez esclarecido o fato de o sujeito cognoscente ser instäncia reflexiva do sujeito atuante, aparece nova
dimensao, tanto da realidade quanto do sujeito que se defronta
com ela: trata-se da dimensao do sujeito pratico. Ao escolher os
fins a realizar, aparece a escassez de meios para essa realiza9ao
como o condicionante material de toda escolha. Assim, o conjunto dos fins tecnologicamente possfveis nao e praticamente possfvel em si mesmo, pois somente um subconjunto desses fins pode
ser realizado.
Logo, assim como o conjunto de todos os fins possfveis aparcce a partir do conhecimento do universo exterior ao homem
pelas ciencias naturais, da mesma forma aparece agora um univuso econömico que condiciona os f ins realizaveis atraves da
neces:::idade de inscreve-los no produto social da economia. Ou
seja, todos os fins possfveis e condi9öes materiais de possibilidade e o produto social eo universo no qual os fins a realizar disputam entre si as condi9öes materiais. Independentemente da vontade humana e da capacidade de realiza9ao, as condi9öes mate-
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riais da possibilidade, cujo conjunto e o produto social, obrigam
a selec;ao dos fins efetivamente enfocados e realizados. Projetos
tecnicamente possiveis s6 se tornam economicamente possiveis
quando podem recorrer a um espac;o nesse universo econömico
do produto social e, portanto, quando podem contar com suas
condic;:öeßmateriais de possibilidade.
Entao aparece o limite dos projetos materialmente possiveis, que e mais estreito do que o limite dos projetos tecnicamente pos:;iveis. Nenhum projeto pode se realizar se nao for materialmente possivel. E a vontade jamais podera substituir as condi-c;öes materiais de possibilidade. Havendo vontade, nem por isso
existe o caminho para a rna realizac;ao. Somente quando a vontade con:egue mobilizar condic;öes materiais de possibilidade
para seus fins e que aparece o caminho. E o ponto maximo absoluto para esse caminho e o tamanho do produto social de meios
materiais. Nao se pode usar o que nao se tem e nao se pode realizar fins para cuja realizac;ao nao ha suficientes meios materiais.
Mais uma vez, a realidade se apresenta como transcendente.
Agora, ela transcende a empiria das ciencias naturais e o conjunto dos fins tecnicamente possiveis que ela demonstra, submetendo-a ao universo econömico c;lo produto social. No entanto,
esse universo econömico do produto social nao e estatico, enquanto possui sua pr6pria dinämica. Afsumindo as tecnologias possiveis, o trabalho humano pode aumentar sua pr6pria produtividade e, desse modo, aumentar o ämbito dos projetos possiveis. Mas
o que nenhuma tecnologia pode fazer e alcarn;ar o desaparecimento da pr6pria esca~sez de meios, de modo que, em qualquer
nivel do produto social, sempre aparece o condicionamento da
t:scolha de fins pelas condic;öes materiais de sua possibilidade. A
abundäncia de meios significaria a determinac;ao direta do tamanho do produto social pela vontade e, portanto, implicaria algo
alem dos pr6prio3 principios de impossibilidade das ciencias
empiricas.
No entanto, se do ponto de vista tecnol6gico todos os fins
tecnicamente possiveis parecem ser arbitrariamente elegiveis, os
que agora certamente parecem ser arbitrariamente elegiveis sao
todos os fins quantitativamente possiveis no marco do produto
social. A ciencia empirica parece nao poder dizer nada sobre os
fins que se devem escolher: ela s6 pode falar do fato de que e
prcci~o realizar qualquer firn no marco do produto social e, por
conseguinte, da escassez quantitativa dada.
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Ora, o sujeito pratico s6 pode atuar sendo um sujeito vivo.
E preciso viver para poder conceber o firn e encaminhar-se em
sua dire9äo, mas näo se vive automaticamente nem por simples
inercia. Viver tambem e um projeto que tem condi9öes materiais de possibilidade, mas que fracassa se näo as conseguir. Mas
esse projeto de vida näo e projeto especifico. Nenhum firn determinado pode ser deduzido do projeto de vida; e este que se
realiza atraves dos varios projetos voltados para fins especificos.
Sao precisamente esses fins especificos que conformam as condi9öes materiais da possibilidade do projeto de vida.
Assim, a decisäo sobre os fins e decisäo sobre a concretiza9äo
do projeto de vida do sujeito, näo se esgotando em uma rela9äo
formal meio-fim. Toda essa rela9äo meio-fim e o meio no qual
se realiza um projeto de vida, isto e, o projeto de vida engloba
essa rela9äo e a transcende. Ao nfvel reduzido da rela9äo meio-fim pode haver neutralidade de valor, mas ela e impossfvel ao
nfvel do projeto de vida que a engloba. Com efeito, a medida que
rnmente um sujeito vivo pode projetar e realizar fins, a sua escolha necessariamente esta subordinada a vida do sujeito. Ern conseqüencia, nem todos os fins tecnicamente concebf veis e naturalmente realizaveis segundo o calculo meio-fim tambem säo factfvds. S6 e factfvel aquele subconjunto de fins que se integra em
algum projeto de vida. Ou seja, fins näo compatfveis com a manutrn9äo da vida do pr6prio sujeito estäo fora da factibilidade.
Quando se realizam, acabam com a vida daquele que os realiza,
apresentando o resultado de ja näo se poderem realizar fins.
Assim, podem-se realizar fins fora dessa factibilidade, mas sua
realiza9äo implica a decisäo de acabar com o projeto de vida que
engloba todos os projetos especificos de fins. Trata-se de decisäo
pelo suicidio.
Ern contrapartida, englobar todos os fins no projeto de
vida implica em renunciar ao suicidio. Renunciando ao suicidio,
aparece um marco de factibilidade de fins que e dado por algum
projeto de vida que julga todos os fins com base em sua factibilidade. A decisäo de viver com base em algum projeto de vida, que
se concretiza atraves dos fins para os quais o sujeito se encaminha; julga os fins e os submete a racionalidade de vida que näo
permite neutralidade de valores simplista. Logo, os fins näo säo
neutros, mas sim os vefculos da vida do sujeito, que nem sequer
pode perseguir fins sem a realiza9äo de seu projeto de vida.
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Par outro lado, cendo necessariamente suJeito atuante e
sujeito pratico ao mesmo tempo, o sujeito vivo e parte da naturtza sobre a qual atua, perseguindo seus fins. E um ser natural
que, encaminhando-se para seus fins, transforma a natureza. E,
ao integrar esses fins e os meios para alcarn;:a-los em seu projeto
de vida, transforma-se a si mesmo. Ora, a partir do fato de que o
sujdto e ser natural, aparece a hierarquizac;:äo necessaria das fins.
Näo e qualquer combinac;:äo de fins que permite realizar um projeto de vida. Corno o sujeito e ser natural, a combinac;:äo de fins
tem que ce ajustar as condic;:öes naturais de qualquer projeto de
vida. Desse modo, aparecem as necessidades. E preciso satisfazer
as necessidades e, portanto, dirigir a escolha das fins de modo
que satisfac;:am as necessidades, para que o conjunto da ac;:äopossa
se manter no marco de algum projeto de vida.
Com deito, para viver, e preciso poder viver. E, para isso,
e preciso aplicar um criterio de satisfa9iio das necessidades a
escolha das fins. Sendo o sujeito um ser natural, essa satisfac;:äo
de necessidades tem raiz insubstituf vel que se baseia na pr6pria
natureza humana. Seja qual for o projeto de vida, ele näo pode
se realizar se näo assegura os alimentos para viver, o vestuario, a
habitac;:äo, etc. Podem ocorrer grandes variac;:öes em relac;:äo a
esses elementos, mas eles nao podem faltar. Ern conseqüencia,
seja qual for, o projeto de vida pressupöe o ordenamento obrigat6rio das fins a realizar, näo se podendo combina-los arbitrariamente. Par isso, esta submetido a necessidades. A medida que
o sujeito vivo transcende o sujeito pratico, as necessidades transcendem a escolha das fins. Assim, a retroalimentac;:äo pelas necessidades e que conforma o marco da factibilidade das fins.
Näo obstante, o sujeito näo e livre para escolher, mas sim
vive para satisfazer suas necessidades. Aquele que pode satisfaze-las nos termos de suas preferencias tem margem maior de
libudade, mas, necessariamente, essa margem e parte derivada
e subordinada. Se ha necessidades, as preferencias ou gostos näo
podem ser o criterio de orientac;:äo em relac;:äo aos fins. 0 criterio
basico s6 pode ser constitufdo pelas necessidades.
Par isso, a negac;:äo da satisfac;:äo das necessidades e encoberta em nome da satisfa9iio das preferencias, escondendo a reduc;:äo do homem ao n1jeito pratico que se defronta com os fins,
julgados com neutralidade de valores. Toda a teoria econömica
neoclassica e neoliberal faz isso nos dias de hoje. Ern virtude
desse ocultamento, reduz-se o sujeito, nega-se a retroalimenta-

266

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

c;äo da escolha de fins por um projeto de vida e, ao firn, nega-se
toda legitimidade de qualquer projeto de vida. E certo que häo
se podem julgar teoricamente as preferencias ou gostos, mas pode-sc sustentar teoricamente que, independentemente das gostos,
sua factibilidade se baseia no respeito ao marco da satisfac;äo
das necessidades. A satisfa9äa das necessidades tarna passive! a
vida; a satisf a9äa das pref lrencias a tarna agradavel. M as para
que ela passa ser agradavel, antes tem que ser passive!. Cada
qual pode construir seu projeto de vida a seu gosto. Mas somente
na medida em que seus gostos e sua realizac;äo se baseiem
na satisfac;äo das necessidades.
0 que constitui hoje a diferenc;:a entre socialismo e capitalismo e o reconhecimento das necessidades humanas ou a sufocac;äo de sua satisfac;äo em nome das preferencias. No entanto,
para mostrar isso, teremos que voltar mais uma vez a teoria do
mercado e do planejamento.
Quando falamos do sujeito pratico e do sujeito vivo como
o sujeito que transcende o sujeito pratico, deixamos de fora, ate
agora, as relac;öes sociais entre 03 sujeitos. Indistintamente, poderiamos afirmar as teses derivadas, tanto para sujeitos isolados do
tipo Robinson Crusoe como para sujeitos em sociedade. Entretanto, o sujeito humano sempre existe em sociedade. E, portanto,
os fins e os projetos de vida aparecem no quadro das relac;öes
sociais de sociedades determinadas. Par isso, o pr6prio produto
do processo de produc;äo humano somente e concebido como
produto social de um conjunto de homens, produzido pela divisäo social do trabalho. Näo ha um sujeito humano, mas sim
um canjunta de sujeitos humanos que, por suas inter-relac;öes,
formam a sociedade.
A submissäo da escolha das fins e das projetos de vida de
cada um, por conseguinte, e um processo social no qual, atraves
da integrac;äo de cada um a divisäo social do trabalho e a distribuic;äo da renda, se determina o grau de satisfac;äo das necessidades de cada um e, portanto, sua po3sibilidade de realizar algum
projeto de vida. Por outro lado, como o produto e praduta sacial,
que contem as condic;öes de vida de todos e cada um, aparece a
possibilidade da apropriac;äo das meios de produc;äo por uns poucos ou por um grupo social mais amplo, bem como a conseqüente
reduc;äo do:; outros seja a simples subsistencia, seja a pauperizac;äo - e ate mesmo simplesmente a morte. Devido ao fato de
a ultima instäncia de cada um das projetos de vida estar no
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acesso aos meios materiais de vida, certamente o acesso a divisiio
social do trabalho e a distribui9iio da renda determina as possibilidades de vida de cada um. Assim, aparece a possibilidade da
explora9äo e da domina9äo. A9ambarcar e concentrar os meios
materiais de vida significa destruir as possibilidades de vida do
outro, ja que aquilo que se concentra e re retira de outros näo
siio simples riquezas, mas sim meios de vida - viveres, no sentido mais literal da palavra. A domina9äo torna possivel a explora9äo. E esta e que da materialidade a domina9iio. Nenhuma domina9iio pode ser definida [em a manipula9iio das meios materiais de vida.
Tanto o conceito de explora9äo como o conceito de domina9iio aparecem aqui como derivados do conceito de necessidade.
Efetivamente, se s6 existem necessidades e näo simples preferencias, podem ocorrer a explora9äo e a dominac;:äo. A domina9ao equivale a limitar ou retirar a possibilidade de viver atraves
da explora9äo, vinculando-se, portanto, com o conceito de necessidade. Par seu turno, em rela9äo as necessidades, a explora9äo
significa a morte. Ao contrario, se alguem s6 ve as preferencias,
as diferen9as de renda simplesmente implicam o problema de
uma vida mais ou menos agradavel, de maior ou menor satisfa9iio das gostos. Diante de simples preferencias, näo existe domina9iio nem explora9iio, nem pode haver mais-valia como resultado da explora9äo: tudo se reduz a simples mais ou menos. Pelo
contnirio, onde ha necessidade, esta em jogo uma rela9äo de vida
ou morte, quando se decide sobre a divisiio social de trabalho
e a distribui9äo de renda.
Assim, a Juz das necessidades, trata-se da possibilidade de
viver, ao passo que, a luz das preferencias, trata-se apenas de
viver em niveis quantitativamente diferentes, que siio melhores
ou piores. Entäo, podemos ver que o problema da vida e eliminado pela manipula9iio do conceito de preferencia. Diante de um
simples jogo de pref erencic1a exigencia de mudan9a aparece como
resultado da inveja. Diante de tais necessidades, aparece como
exigencia da possibilidade de viver e como raiz da legitimidade
de todas as legitimidades.
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c) Autoniatismo de mercado e planejamento economico
Par isso, o questionamento das relar;:öes capitalistas de produr;:äo aparece a partir da exigencia da satisfar;:äo das necessidades. Se o problema fasse unicamente de preferencias, näo haveria
necessidade de questionar nada. Mas, como o homem e um ser
natural que s6 pode realizar um projeto de vida a partir das
necessidades, o questionamento de qualquer relar;:äo de produr;:äo
que exclui essa satisfac;äo torna-se obrigat6rio. Para tanto, näo
e preciso saber como o homem consegue ser feliz. Basta saber
que näo se pode ser feliz sem realizar um projeto de vida e que
isso e impossivel se näo se julga o conjunto de fins elegiveis
a partir do ponto de vista da satisfar;:äo das necessidades. 0 que
se sabe e que a orientac;äo primaria da escolha de fins pelas preferencias torna muitos homens infelizes.
0 questionamento das relar;:öescapitalistas de produr;:äo aparece a partir de sua tendencia inerente ao desequilibrio e a irracionalidade econömica. Essa tendencia e produto do pr6prio automatismo do mercado, no qual existe interconexäo entre venda
do produto, rentabilidade e investimentos. A venda do produto
determina a rehtabilidade, em funr;:äo da qual säo decididos os
investimentos. A venda e guiada pelas preferencias das consumidores, ao passo que a rentabilidade e o criterio maximo da racionalidade das decisöes em geral e das investimentos em particular.
A demanda do consumidor e a rentabilidade da oferta levam a
uma situar;:äo na qual a rentabilidade determina a oferta e, portanto, decide acerca de quais demandas podem ser satisfeitas.
Mas, como, por sua vez, a rentabilidade se transforma no
criterio das investimentos, toda decisäo sobre o emprego da mäo-de-obra se transforma em derivado do pr6prio criterio de rentabilidade. Assim, e atraves da rentabilidade que se determina a
distribuic;äo de renda e a estrutura do emprego sem que ambas
possam ser determinadas autonomamente. Näo existindo nenhuma garantia em relac;äo a elas, o automatismo do mercado desemboca em completa arbitrariedade de distribuir;:äo e emprego, arbitrariedade que, por si mesma, implica a existencia de tendencia
constante no sentido de distribuir;:äo de renda e de estrutura de
emprego desequilibradas e economicamente irracionais.
Conseqüentemente, o automatismo do mercado se transforma
em mecanismo destruidor, enquanto ele impossibilita qual269
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quer seguranc;:a de integrac;:ao do sujeito econom1co na divisao
social do trabalho, atraves do emprego e da satisfac;:ao de suas
necessidades. Ate mesmo a pr6pria subsistencia e constantemente ameac;:ada e destrufda. Esses desequilfbrios basicos se reproduzem em todos os nfveis da sociedade capitalista, especialmente na relac;:aoentre o automatismo do mercado e o equilibrio ecol6gico que, a longo prazo, e a base natural de qualquer possi•
bilidade de satisfac;:ao das necessidades. A medida que prima o
criterio de rentabilidade, o equilibrio ecol6gico e destrufdo, da
mesma forma que o equilibrio econömico-social da distribuic;:ao
de renda e do emprego.
Essa tendencia automatica ao desequilibrio e a irracionalidade econömica nao e produto intencional de ninguem. Ela aparece como efeito näo-intencional da pr6pria estrutura de mercado. A medida que se atua no quadro de um automatismo de
mercado, qualquer coisa que se fac;:atem como resultado a tendencia ao desequilibrio e a irracionalidade econömica, pois se
destr6i a seguranc;:a da estrutura do emprego e da distribui9ao
de renda. Com efeito, enquanto o sistema econömico capitalista e determinado pelo automatismo do mercado, esse sistema
e destruidor, tanto do homem quanto da natureza. Todo o subdesenvolvimento existente nos dias de hoje e apenas o resultado
dessa tendencia automatica a destruic;:ao.0 automatismo do mercado, assim, transforma-se no Moloc que devora seus filhos.
Nao obstante, como essa tendencia a destruic;:ao e um produto nao-intencional do automatismo do mercado, ela nao tem
responsaveis diretos. Ninguem deseja o desastre que ela, origina
- ou, pelo menos, ele nao ocorre porque alguem o tenha desejado. Por isso, ele pode ser apresentado como se fosse resultado
de leis "naturais" do mercado, que o homem tem que suportar.
Desse modo, o automatismo de mercado e representado como
natureza porque, efetivamente, ele atua como se fosse natureza:
produz catastrofes que ninguem previu nem desejou e que nac
tem culpados nem responsaveis diretos.
No entanto, existe uma responsabilidade por tais catastrofes: a responsabilidade de deixar e continuar deixando atuar o
automatismo de mercado. A existencia desse automatismo e de
responsabilidade humana. E, portanto, tambem o e a destruic;:ao
de sua existencia. Embora nenhuma catastrofe originada pelo
automatismo seja de responsabilidade do homem, o fato de que
tais catastrof es possam ocorrer ou possam tomar as dimensöes
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que alcarn;:arne de responsabilidade hurnana. Possivelrnente, ninguem quis ou originou intencionalrnente as catastr6ficas crises
derivadas da escassez de petr6leo desde 1973 ou derivadas do
atual processo de autornatizac;äo do processo de produc;äo. Näo
obstante, a pretensäo de que tais problernas seräo solucionados
pelo autornatisrno do rnercado, corn suas conseqüentes catastrofes
econömicas e sociais, continua sendo de responsabilidade hurnana. Efetivarnente, näo ha nenhuma razäo definitiva para que
isso seja assim: a razäo esta na rejeic;äo de um ordenamento diferente das relac;öes econömicas e sociais. Ern resumo, e o automatisrno de mercado que transforma problemas reais em catastrofes
econömicas e sociais. E, portanto, o fato de que essa transformac;äo catastr6fica ocorra e de responsabilidade humana.
A vivencia desse fato de irresponsabilidade humana leva ao
questionamento do automatismo de mercado e, por conseguinte,
do pr6prio capitalismo. Corno esse automatisrno de rnercado
constitui a raiz do problema, o resultado e que somente um adequado planejamento economico pode assegurar a racionalidade e
a tendencia ao equilibrio econömico, com base na distribuic;äo de
renda alicerc;ada na satisfac;äo das necessidades e em uma estrutura econömica que garanta a possibilidade de emprego para
todos. Assirn, a necessidade de assegurar a racionalidade econömica leva a inevitabilidade do planejamento econömico correspondente. Näo se trata de planejar por planejar, mas sim de existir pelo menos um rninimo de racionalidade econömica na distribui9äo de renda e na estrutura de emprego. Logo, o planejamento econömico se apresenta como necessario a rnedida que exige
a garantia de autonomia de decisäo em relac;äo a distribuic;äo e
ao emprego, dado que somente o planejamento pode assegurar,
fazendo com que as decisöes correspondentes estejam desvinculadas do calculo de rentabilidade.
No entanto, a discussäo do planejamento econörnico revela-se muito dificil, porquanto se realiza a partir de uma polarizac;äo excludente e maniqueista, que faz aparecer entäo a alternativa: mercado ou planejamento. Ora, ernbora a discussäo sobre
mercado e planejamento com tais alternativas excludentes tenha
cornec;ado no seculo XIX, existe hoje experiencia hist6rica suficiente para se poder ir alern dessa polarizac;äo.
Paraanalisar esse fato, devemos voltar ao resultado de nossa
discussäo anterior, tanto do pensamento neoliberal como do
sovietico, mais concretamente sobre a analise das razöes te6ricas
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do aparecimento do mercado e, portanto, da constituic;äo te6rica
•da existencia de relac;öes mercantis. Essa analise näo pode ser
feita a partir da genese hist6rica das relac;öes mercantis, porquanto a pr6pria analise hist6rica ja pressupöe uma analise das
razöes te6ricas de sua existencia. Ou seja, a analise da genese
das relac;öes mercantis pöe a prova a analise te6rica, mas o contrario näo e verdadeiro.
A analise das razöes te6ricas para a existencia do mercado
desembocou na tese de que ele aparece basicamente a partir de
um problema de conhecimento e näo simplesmente de certa forma
juridica de propriedade privada. Embora a genese do mercado
passe pela propridade privada, esse fato s6 e explicavel por um
problema de conhecimento. Quando a. divisäo social do trabalho
se desenvolve ate alcanc;ar niveis maiores de complexidade, sua
coordenac;äo näo pode ser feita sem se recorrer as relac;öes mercantis. Mas, como e produto humano, essa coordenac;äo encontra-se limitada pelas limitac;öes do pr6prio conhecimento humano. Efetivamente, como o sistema da divisäo social do trabalho
e sistema interdependente em todos os seus componentes, a coordenac;äo näo pode recorrer a conhecimento suficientemente grande para coordenar diretamente o sistema. Essa limitac;äo do conhecimento e suprida pelas relac;öes mercantis, que permitem a
coordenac;äo indireta do sistema, devido a impossibilidade de
coordenac;äo direta.
Assim, enquanto a complexidade do sistema de divisäo
social do trabalho foge a possibilidade do conhecimento de
qualquer pessoa ou instituic;äo, -o mercado aparece como meio
atraves do qual se pode conseguir a coordenac;äo do sistema.
As inter-relac;öes säo institucionalizadas por meio do mercado.
Quanta mais progride o processo de avanc;o no sentido de maior
complexidade da divisäo social do trabalho, menos reversivel ele
se torna, pois a reversäo implica o retorno a sistemas de produc;äo anteriores, menos eficientes em termos de ptodutividade do
trabalho.
Par outro lado, afirma-se que, embora a forma juridica da
propriedade privada desempenhe papel-chave nesse processo, näo
pode explica-lo plenamente sem recorrer a esse problema de
conhecimento. Logo, o mercado e o dinheiro tambem devem ser
explicados, inevitavelmente, como mecanismos para suprir conhecimentos que näo possuimos, pois, caso contrario, nenhuma
explicac;äo das relac;öes mercantis pode ser satisfat6ria.
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No entanto, nem por isso e necessar10 cair na ilusäo de
Hayek, acreditando que o mercado seja mecanismo de elabora•
c;:äode informac;:äoou conhecimento. 0 mercado supre a falta de
conhecimento, mas nunca transmite qualquer informac;:äo: ele
näo e nenhuma calculadora, mas sim, simplesmente, um mecanismo que transmite reac;:öes.Atraves do mercado podem-se cortar
certas atividades, mas seus indicadores näo permitem apontar
que atividades se devem desenvolver. Os indicadores do mercado näo indicam caminhos, embora os fechem. Assim, o mercado
e simples sistema de reac;:öesex-post. Para que fosse um sistema
de informac;:öes,teria que dar informac;:öesex-ante, o que nenhum
mercado pode fazer.
Essa e a razäo por que näo pode existir tendencia ao equilibrio do mercado. Tal tendencia pressupöe a possibilidade de
derivar indicac;:öesda ac;:äoex-ante que sejam confiaveis. E por isso
que os modelos do equilibrio de mercado elaboram os pressupostos te6ricos de tal tendencia ao equilibrio, chegando sempre ao
pressuposto do conhecimento perfeito como a condic;:äoindispensavel para poder sustentar essa tendencia. Näo obstante, o resultado e precisamente a conclusäo contraria: dada a impossibilidade de conhecimento perfeito, a tendencia ao equilibrio do mercado e impossivel.
Mas, ao mesmo tempo, temos outra conclusäo: se tal conhecimento perfeito existisse, näo seria necessario nenhum mercado.
Certamente, nesse caso todos os participantes do mercado poderiam ter o plano total da economia e, nessa interdependencia
realmente captada poderiam decidir seu comportamento. Ja näo
seriam necessarios indicadores reativos que cortem ex-post atividades que näo se encaixam na engrenagem interdependente da divisäo social do trabalho. Assim, as relac;:öesmercantis desapareceriam, fato que o pr6prio Hayek demonstrou.
No entanto, Hayek apresenta a soluc;:äosimplificada de que,
na forma do automatismo de mercado, as relac;:öesmercantis säo
a unica alternativa existente. Mas, pelo contrario, se quisessemos
uma tendencia ao equilibrio, teriamos que garanti-la. E isso jamais
poderia ser alcanc;:ado atraves da simples intensificac;:äo das relac;:öesmercantis. E a partir desse fato que surge a necessidade do
planejamento, que näo substitui as relac;:öesmercantis, mas que
cumpre a func;:äode assegurar a tendencia ao equilibrio com base
nas relac;:öesmercantis, o que nenhum automatismo de mercado
pode garantir. Assim, apesar das relac;:öesmercantis, o planeja273
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mento tem que assegurar um quadro econom1co que garanta,
por um lado, uma distribui<;äo de renda adequada a satisfa<;äo
das necessidades e, por outro, uma estrutura de emprego para
todos. Somente nesse quadro planejado - e tambem imposto e que as rela<;öes mercantis subsistem e continuam sendo formas
de a<;äo insubstituiveis.
Ern conseqüencia, somente o planejamento global da economia pode assegurar essa tendencia ao equilibrio. E, embora
nunca alcance equilibrio pleno, pode evitar as catastrofes econömicas e sociais produzidas pelo automatismo de mercado. Corno
ja dissemos, esse planejamento näo substitui o mercado, mas sim
a incapacidade do automatismo de mercado de produzir alguma
tendencia ao equilibrio. Assim, pressupöe o mercado. Logo, da
mesma forma como o mercado surge para suprir a falta de conhecimento completo, o planejamento aparece para suprir a incapacidade do mercado de assegurar o equilibrio econömico. Par isso,
o planejamento näo surge pela pretensäo do conhecimento completo, como insinua Hayek, mas sim pela impossibilidade de tal
conhecimento. Certamente, se existisse conhecimento completo,
näo haveria mercado nem planejamento institucionalizados:
haveria apenas simples rela<;äo espontanea entre os sujeitos, que
lhes permitiria se coordenar espontaneamente para se encaixar
na divisäo social do trabalho. Ou seja, haveria verdadeira anarquia, sem qualquer institucionaliza<;äo.
Mas, como näo existe o conhecimento completo, surgem
entäo as rela<;öes mercantis. Pela mesma razäo aparece tambem a
impossibilidade da tendencia do automatismo de mercado ao
equilibrio e, da mesma forma, aparece o planejamento como
complemento do mercado, planejamento sem o qual näo seriam
possiveis a tendencia ao equilibrio ou certa racionalidade econömica. Assim, as mesmas razöes que explicam a inevitabilidade do
mercado tambem explicam a inevitabilidade do planejamento, isto
e, a impossibilidade do conhecimento origina tanto o mercado
como o planejamento em rela<;öes de complementariedade.
Ora, ao se aproximar desse problema, Hayek o soluciona
mal. Ele verifica com razäo que as decisöes econömicas tem que
ser tomadas, na medida do possivel, por aqueles que tem conhecimento da materia, mas logo conclui que existe uma "superioridade da ordern do mercado" porque realiza
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(. ..) a atribuic;ao de recursos (. .. com base em ...) um conhecimento dos fatos particulares (dispersos entre inumeros individuos) superior ao que determinada pessoa pode possuir. 5

No entanto, os individuos particulares so tem conhecimento
superior no campo particular em que atuam, tratando-se, portanto, de conhecimento de tipo particular. Quem trabalha com minas
de carväo sabe melhor do que ninguem como se produz carväo;
o sapateiro e aquele que melhor sabe como fazer sapatos, e assim
sucessivamente. Nenhum planejador poderia sabe-lo täo bem
quanto o pr6prio produtor e, por isso, certamente, e melhor que
o produtor decida nesses campos. Näo obstante, nas decisöes que
se referem a inserc;äo do produto na divisäo social do trabalho,
a questäo se coloca de forma diferente. Näo e necessariamente
o produtor de carväo que sabe melhor se amanhä o carväo sera
necessario e em que quantidade: enquanto isso näo depende
dele, näo tem como sabe-lo. Da mesma forma, o sapateiro näo
pode saber que tipos de sapatos seräo procurados amanhä. Essa
inseguranc;a torna-se presente no mercado atraves da inseguranc;a
das prec;os. 0 produtor de carväo e o sapateiro näo tem nenhum
conhecimento especial sobre os prec;os que vigoraräo amanhä. E
os prec;os de hoje nada dizem a respeito disso. Entretanto, säo
justamente eles que mais ilusöes teräo.
Ern contrapartida, o planejamento näo surge pelo fato de se
pretender melhorar os sapatos mais ainda do que podem faze-lo os
sapateiros. Sua furn;:äo e assegurar a coordenac;äo da divisäo
social do trabalho com base em tecnologias adotadas pelos produtores. 0 planejamento p9de saber muito mais do que qualquer produtor particular sobre as tendencias adequadas da economia no que se refere a distribuic;äo de renda, ao pleno emprego e ao equilibrio ecol6gico, podendo assim propiciar indicadores positivos para a orientac;äo das empresas, pois näo se limita
aos simples indicadores reativos das prec;os de mercado.
No entanto, tal equilibrio so pode se realizar se existe um
plano obrigat6rio. Esse carater obrigat6rio do plano implica a
possibilidade de desvincular, especialmente, as decisöes de investimento das criterios de rentabilidade, mas tambem de desvincular
a oferta de produtos do pr6prio criterio de rentabilidade. Entre5 Friedrich Hayek, "La Pretensi6n de! Conocimiento",
Pleno Empleo?, Union Editorial, Madri, 1976, p. 17.

in lnflaci6n o
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tanto so e operativo enquanto efetua o "controle consciente da
lei do valor", baseando-se, em ultima instäncia, nos criterios do
pleno emprego e da adequada distribuic;:äo de renda.
Tendo em vista esses criterios de racionalidade econömica,
as sociedades socialistas planejadas - inclusive no caso daquelas
que efetivamente padecem de graves problemas de burocratizac;:äo
- tem mais flexibilidade diante das crises econömicas que as
sociedades capitalistas, que parecem verdadeiros dinossauros
nesse campo decisivo. Ora, embora o planejamento possa dar
indicadores confiaveis, esses indicadores tambem näo säo totalmente seguros. 0 plano sempre antecipa um futuro näo completamente previsivel, podendo, portanto, revelar-se equivocado.
Por outro lado, tambem pode ser mal feito. Ern todo caso, diante
dessa necessidade de refazer os indicadores, o planejamento pode
evitar os excessos para os quais tende o automatismo de mercado, ao provocar suas catastrofes. Näo e que o planejamento possa
evitar qualquer crise, mas pode garantir que as crises se manteräo dentro de marcos toleraveis.

d) A delimita~äo entre autonomia empresarial
e planejamento central: a praxis

Tudo isso nos permite formular um princ1p10 de delimitac;:äoentre planejamento e autonomia das empresas, principio que
pode ser ampliado para a delimitac;:äo entre Estado e atividades
de grupos econömicos e dos pr6prios sujeitos. Essa delimitac;:äo
entre planejamento e autonomia empresarial diz respeito a relac;:äoentre orientac;:öes basicas do equilibrio econömico da divisäo
social do trabalho e as orientac;:öesque a empresa recebe do mercado, orientando-se autonomamente por indices mercantis, ou
seja, em ultima instäncia, pelo lucro. A delimitac;:äo te6rica näo
pode se dar, nesse caso, em termos de propriedade publica e
privada, embora possamos supor que a propriedade publica se
situara nos setores nos quais o planejamento se apresenta em
termos diretos, ao passo que a propriedade privada se localizara
naqueles setores em que bastam medidas que influam sobre os
indices mercantis. Ern todo caso, a delimitac;:äo te6rica s6 pode
ocorrer entre planejamento e autonomia do mercado.
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Os pensamentos neoliberal e sovietico näo apresentam
nenhum criterio de delimitac;:äo. Ao contrario, ambos expressam
a ilimitada vigencia de suas normas centrais institucionalizadas
de comportamento econömico. A ideologia liberal expressa essa
rejeic;:äo a delimitac;:äo pelo principio "tanta iniciativa privada
quanto seja possivel, tanto Estado quanto seja necessario ". 0
principio e totalmente vazio, porque näo introduz nenhum indicador em relac;:äo ao qual se possa julgar o "necessario" do Estado e o "possivel" da iniciativa privada, que e a expressäo da
autonomia empresarial. Trata-se simplesmente de principio de
valorac;:äo, que avalia positivamente a iniciativa privada e negativamente a atividade estatal. Esse principio näo serve para a
analise das necessidades e possibilidades, expressando apenas a
ambic;:äoempresarial de inundar a sociedade inteira em func;:äodo
poder burgues. A perspectiva e o mercado total (Lepage).
Interpretando-se a necessidade do Estado em termos de
um "ainda necessario ", aparece entäo a ideologia anarco-capitalista do capitalismo radical. No entanto, um criterio te6rico de
delimitac;:äo precisa expressar a contribuic;:äo do Estado que faz
com que sua atividade seja necessaria. No melhor dos casos, a
ideologia liberal pode apresentar uma simples lista, mas isto näo
constitui delimitac;:äo valida nem sequer no caso da afirmac;:äo da
func;:äo do Estado pelas normas da conduta do mercado. Sempre
se volta ao mercado como criterio do mercado, ou seja, ha um
circulo vicioso. E por isso que a delimitac;:äo s6 poderia ser valida no caso de se poder comprovar uma tendencia empfrica ao
equilibrio. Näo obstante, como tal tendencia nao e valida, tambem näo o e o criterio de delimitac;:äo dela derivado.
A doutrina social cat6lica repete esse principio liberal, s6
que com outras palavras. Segundo o principio de subsidiariedade,
o plano social superior näo deve assumir tarefas que o plano
inferior pode assumir. Ora, como näo existe concretizac;:äo das
tarefas, mais uma vez se desemboca no ponto de vista liberal
antiestatal: o que Caritas pode fazer, näo deve ser feito pelo
Ministerio de Bem-Estar Social. A orientac;:äo no sentido da privatizac;:äo das func;:öes publicas e a mesma que no liberalismo,
inclusive em sua forma extrema de anarco-capitalismo.
0 pensamento sovietico tambem näo apresenta tal criterio
de delimitac;:äo. Mas suspeita-se que, contrariamente ao pensamento liberal, a autonomia da empresa surge aqui como mal
necessario e o planejamento estatal como a garantia de procedi277
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mento racional da economia. Assim, a perspectiva ultima e de
um planejamento que possa prescindir dos criterios mercantis.
Com efeito, esse planejamento tem um argumento te6rico que
afirma a atividade estatal do planejamento: a necessidade de planejar o equilibrio econömico em suas orientac;öes basicas, pelo
fato de o mercado nao ser capaz de produzir tal equilibrio. ·No
entanto, o planejamento nao tem a capacidade suficiente para
substituir o mercado. Por conseguinte, o mercado sobrevive em
termos de residuo. Deixando a reflexao nesse ponto, o planejamento tem legitimidade originaria para se estender ilimitadamente sobre a sociedade, ao passo que a autonomia empresarial
aparece como residuo diante do fato das imperfeic;öes do planejamento. Trata-se exatamente do reverso do pensamento liberal,
no qual o mercado tem essa legitimidade originaria, ao passo
que o Estado e devido as imperfeic;öes que nao permitem sua
elimina9ao definitiva. Assim, no lado liberal, o mercado aparece
como ämbito de liberdade (ac;ao arbitraria) e o Estado como sua
limitac;ao inevitavel. Ern contrapartida, no lado do pensamento
sovietico, o planejamento do equilibrio econömico aparece como
o ämbito da liberdade (ac;ao real) - a base real da liberdade -,
ao passo que o mercado se apresenta como o ämbito de limita9ao dessa liberdade, que nao pode ser eliminado devido as imperfeic;öes do planejamento.
Entretanto, a reproduc;ao da vida real nao constitui por si
mesma a liberdade, mas sim a condic;ao de possibilidade de seu
exercicio. Isso nos permite voltar a discussao inicial do criterio
de delimitac;ao na relac;ao entre planejamento e autonomia empresarial. Nem o planejamento e o ämbito da liberdade diante da
economia da empresa, com uma legitimidade originaria para se
estender ilimitadamente nem, ao contrario, o mercado e esse ämbito originario de liberdade diante das atividades estatais. Podemos conceber a relac;ao entre ambos em termos de equilibrio entre
suas respectivas atividades, equilibrio que delimita tanto a legitimidade do planejamento como a legitimidade da autonomia
empresarial. Desse ponto de vista, o planejamento tem que se
estender em tal grau que possa assegurar o equilibrio econömico
da divisao social do trabalho, nos termos de pleno emprego garantido para todos e de correspondente satisfac;ao de suas necessidades vitais como resultado de seu trabalho. Nao ha nenhuma
razao para estender o planejamento econömico alem desse ponto,
mas de forma alguma ele pode abranger menos do que isso. Esse
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mesmo criterio delimita a autonomia empresarial, que näo pode
indicar um ämbito alem daquele que permite garantir a reprodu9äo da vida real de todos por meio do planejamento, embora
tambem näo haja qualquer razäo para que o ämbito seja menor
do que esse.
As orienta9öes econömicas que tendem a levar o planejamento alem de seu grau necessario Oll que levem a autonomia
empresarial alem de seu respectivo ämbito possivel s6 podem ser
justificadas por argumentos ideol6gicos inspirados nos respectivos "espelhismos" do planejamento ou da concorrencia perfeita.
Esses espelhismos, porem, nascem de processo de abstrac;äo a
partir de sociedades especificas. Quando se transformam em meta
de a9äo, apenas produzem imaginac;öes ilus6rias sobre a marcha
da hist6ria. No entanto, o que move a hist6ria näo säo essas metas
ilus6rias: elas podem servir como motivac;öes da ac;äo, embora
näo indiquem de modo algum a dire9äo em que se esta avanc;ando. Essa direc;äo deriva unicamente das necessidades de reprodu9äo da vida real, sendo a liberdade transcendental o horizonte do desenvolvimento puro dessa vida, que e inacessivel a essa
ac;äo, embora seja o seu sonho objetivo. A partir dessa visualizac;äo da vida plena, a reproduc;äo da vida real s6 permite derivar
os pr6ximos passos que o homem tem que dar em sua hist6ria, se
efetivamente ele afirma a vida e rejeita submeter-se as tendencias
sempre presentes no sentido da morte.
A liberdade socialista - isto e, uma liberdade humana na
sociedade socialista - s6 pode se af irmar pela orienta9äo de
um criterio de delimitac;äo entre planejamento e autonomia
empresarial. Essa e a tese a cujo resultado chegamos. Entretanto,
ela näo constitui uma especie de modelo da sociedade socialista,
mas muito mais um criterio de racionalidade ou discernimento
que, segundo as circunstäncias hist6ricas, pode dar lugar a modelos socialistas extremamente diferentes. Trata-se de criterio que
poderia ser resumido nos seguintes termos: a liberdade de cada
um tem que ser restringida de tal modo a niio por em perigo a
base real do exercicio da liberdade de qua/quer outro. Assim,
o limite da liberdade de cada um e a garantia da base real de
reproduc;äo da vida de cada um. Par conseguinte, a liberdade
näo deve intervir nas condic;öes da reprodu9äo da vida real de
cada um. Qualquer conflito tem que respeitar essas condic;öes
basicas, s6 podendo ser legitime quando as respeita.
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Assim, o socialismo tem que afirmar tanto a autonomia
da empresa como o planejamento do equilibrio do conjunto
social. Para que tal afirmac;:äo de contrarios näo desemboque em
contradic;:äo sem soluc;:äo,deve existir uma delimitac;:äo que determine sobre que aspecto prevalece o planejamento de conjunto e
sobre que aspecto prevalece a autonomia. Essa delimitac;:äo esta
no consenso sobre o criterio de reproduc;:äo da vida real. B ele que
po3sibilita levar esse conflito inevitavel aos termos concretos de
uma delimitac;:äo, demarcando-a dentro de limites que näo ponham em questäo essa orientac;:äo basica de toda a sociedade em
func;:äoda reproduc;:äo da vida real.
0 fato de o planejamento e a autonomia se encontrarem
em relac;:äo complementar propicia a possibilidade definitiva do
reconhecimento do homem como o sujeito da sociedade. Com
efeito, essa subjetividade do homem näo e garantida nem pelo
planejamento em si nem pela autonomia empresarial em si.
Ela s6 pode se realizar pela relac;:äo desses dois aspectos em
termos tais que a reproduc;:äo da vida real de cada um seja assegurada e que, dentro desse marco, cada um - e näo somente as
empresas - possam se desenvolver autonomamente. Nesse sentido, a democracia socialista näo se deve unicamente ao pensamento marxista, mas tambem ao pensamento liberal-nacionalista.
Desde os seus prim6rdios, com Rousseau e o Iluminismo do
seculo XVIII, esse pensamento esta em disputa com o liberalismo
anti-subjetivo que, atualmente, e representado especialmente pela
corrente neoliberal "chicaguiana" e popperiana. Estamos falando
do liberalismo da soberania popular que, embora em seus termos
burgueses näo chegue a concepc;:äo de direito a vida de cada um
em termos concretos, possui elementos que tendem para essa
direc;:äo.
Esse liberalismo racionalista ja estava presente no pr6prio
pensamento marxista. Com efeito, näo ha duvida sobre a raiz
do pensamento de Marx na tradic;:äo de Rousseau. Näo obstante,
hoje, a conceituac;:äo de democracia socialista tem que destacar
esse liberalismo racionalista de modo novo, na critica de um
socialismo que näo conseguiu conceber a limitac;:äo da atividade
estatal em func;:äo do sujeito e que dificilmente podera avanc;:ar
mais sem aceitar o criterio objetivo de delimitac;:äo de Estado
ilimitado e, portanto, aceitar sua orientac;:äo subjetiva, que estava
plenamente presente nas origens desse socialismo - especialmente no pensamento de Marx -, mas que se perdeu conside280
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ravelmente a medida que o socialismo sovietico tinha que institucionalizar a utopia socialista original.
Näo ha duvida de que, hoje, uma democracia socialista
tem que questionar esse tipo de institucionaliza9äo atraves do
Estado ilimitado para poder afirmar o sujeito diante desse Estado socialista sem destrui-lo. E isso porque, tal como existe atualmente, esse Estado socialista desenvolveu a base real da vida
humana como nenhum outro Estado ou sistema social. Mas a
base real da liberdade, em si mesma, näo e a liberdade. Assim,
e preciso passar a afirma9äo da liberdade em todas as suas
dimensöes sem destruir o Estado socialista - e, onde ele näo
existe, constituindo-o -, mas levando-o a sua dimensäo legitima:
assegurar a base real de liberdade permitindo que essa liberdade
se desenvolva no quadro estabelecido. E isso que constitui a
wbmissäo do Estado socialista a soberania popular. E esse fato
explica por que o pensamento socialista tem que assimilar de
modo novo a tradi9äo liberal-racionalista.
Limitamo-nos a uma analise do quadro econömico-social do
socialismo, por isso näo tratamos aqui das problemas do poder
politico e de sua estrutura9äo. Podemos dizer apenas que qualquer poder politico socialista tem que se estruturar dentro desse
quadro fundamental, fora do qual a liberdade humana näo e
possivel. Mas, ao nivel da analise que fazemos, näo e possivel
fazer afirma9öes positivas sobre tal estrutura politica. Tais afirma9öes säo täo impossiveis como seria a deriva9äo positiva de um
projeto especifico de socialismo, que precisa surgir sempre a partir das condi9öes especificas das paises que se libertam. E somente no quadro de tal projeto especifico e que pode aparecer a
afirma9äo de uma estrutura especffica do poder politico.
Corno ja dissemos, o quadro de referencia e a vida real como
principio de organiza9äo da sociedade. E ele que permite discernir projetos econömico-politicos no sentido de fixar um limite
entre todos os projetos que tem conteudo de liberta9äo e os que
näo o tem. Assim, pode ajudar a apontar algo que näo pode faltar
em nenhuma sociedade livre. No entanto, näo permite dizer de
que forma concreta isso pode e deve ser especificado e realizado.
Chegando-se a essa perspectiva de institucionaliza9äo da satisfa9äo das necessidades, surge entäo o sujeito livre como o
sujeito da praxis. 0 objetivo da praxis e assegurar a vida pela
transforma9äo de todo o sistema institucional em fun9äo da posdbilidade de viver de cada um. Assim, a praxis näo se reduz a
281
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simples praticas. Ela significa assegurar ao sujeita humana uma
institucianalidade que garanta a possibilidade de seu desenvolvimento e, por canseguinte, a passibilidade de realizar efetivamente um prajeto de vida num quadra de condii;:öes materiais
asseguradas.

e) 0 sujeito como objeto e o sujeito como sujeito:
o sujeito livre

Na analise que fizemas, por fori;:a, a sujeito aparecia cama
abjeta, tanta da linguagem como das institui9öes. Quando se
fala da sujeito, ele e tratada cama objeto ate o mamenta em que
a sujeita fala de si mesmo. Quanda se atua na ämbita das institui9öes, se esta atuando sobre hamens transformados em objetas
das institui96es, mesmo em se tratando da hamem destacada como
superior de todo o sistema institucianal.
Enquanto atua coma rei au presidente, ele age coma sujeito
transformada em abjeto de si mesma e das outros. Na linguagem,
o sujeito se transforma em objeto pelo fata de que s6 pade falar
em termos universais. No conjunta institucional, a sujeita e transformada em abjeto parque as institui9öes valtam-se fatalmente
para categorias saciais, mesma que tais categarias se campanham
de um s6 individuo. 0 sujeito e reduzido entäo a ser representante de uma categaria, para que passa ser tratada nos termos reduzidas em que podem funcionar as institui96es. Corno partadar
de uma categaria, um papel, uma camada, uma classe, a sujeito
s6 pade ser integrado na sistema institucianal.
Isso e resultada de falta de adequa9äo ao sujeito, problema
apresentada par qualquer teoria ou institui9öes. Senda a sujeito
um sujeita e näo um objeto, seu tratamento coma objeto e inadequada em si mesma, porque jamais pode correspander ao ser
subjetiva do sujeito, que e plenitude inalcan9avel. Par isso, toda
teoria e ma tearia e toda institui9äo, ma instituii;:äo.
Ja afirmamas esse fata, embora indiretamente, quanda
constatamos que a linguagem e as institui96es säo produtos näointencianais da sujeita. Se säa produtos, a sujeito tem que se
encontrar fora deles, apesar de, sendo pradutas näa-intencianais, e inevitavel que a sujeito os praduza. Ao entrar em relai;:äo

282

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

com outros sujeitos, tais produtos nao-intencionais aparecem e o
pr6prio sujeito s6 existe porque entra em rela<;:äo com outros
sujeitos.
Assim, o sujeito transcende a todas as suas objetiva<;:öes,
embora näo possa existir sem elas. Desse modo, o sujeito tambem
transcende todas as formas de sujeito que aparecem quando se
trata o sujeito como objeto. 0 sujeito cognoscente, o sujeito
atuante, o sujeito pratico, o sujeito vivo e o sujeito da praxis sao
todos sujeitos tratados como objetos. Corno sujeito, o sujeito transcende a todos eles. Existem sujeitos objetivados como tais, mas
isso näo coincide com o sujeito, enquanto a objetiva<;:äodo sujeito e produto näo-intencional do pr6prio sujeito, ao qual nunca
podem corresponder integralmente as objetiva<;:öesdo sujeito. 6
Essa problematica de sujeito transcendente a todas as objetiva<;:öesdo sujeito aparece na teoria de tais objetiva<;:öesde dois
modos analogos. Por um lado, ao nivel da teoria da linguagem.
Por outro, ao nivel da teoria das institui<;:öes.Isso ocorre em dois
conceitos transcendentais, referentes a esses dois objetos, elaborados mediante o que Popper chama de "metodo zero".
Nenhuma linguagem pode interpretar o sujeito em sua integridade pela utiliza<;:äo de conceitos universais. No entanto, a
teoria da linguagem elabora conceitos transcendentais que säo
capazes de realizar isso. A linguagem perfeita ou a linguagem
univoca da lingüistica faz exatamente isso. Idealmente, e linguagem suficientemente capaz de evitar todo mal-entendido. Entretanto, essa linguagem teria que ser de tal modo que fosse capaz
de descrever, em termos objetivados, a subjetividade integra do
sujeito. A objetiva<;:äo e täo perfeita que reflete integralmente o
sujeito cuja objetiva<;:äo representa. Na teoria das institui<;:öes
aparecem conceitos transcendentais analogos, na forma pela qual
Parsons fala de institucionalidade perfeita. Ern especial, trata-se
do modelo neoclassico do equilibrio econömico e do modelo
de planejamento perfeito. Ambos tratam o sujeito como objeto,
mas pensam a institucionalidade de modo tao acentuado que ela
corresponde integralmente a subjetividade complexa do sujeito.
Näo ha diferen<;:aentre o sujeito como sujeito e o sujeito objetivado pelas institui<;:öes. As institui<;:öesja näo o distorcem, porque o sujeito e tratado por elas em sua integridade.
6 Norbert Lechner, EI Consenso como Estrategia y como Utopia (documento de trabalho), n~ 189, setembro de 1983, FLACSO, Santiago do Chile.
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Tanto no plano de um conceito transcendental da linguagem
unfvoca como no plano da institucionalidade perfeita e, portanto,
transparentes, surgem pressupostos que servem como muletas de
constrw;äo: os pressupostos do conhecimento perfeito e da velocidade infinita de rea9äo dos fatores de produ9äo. Corno o segundo e condi9äo do primeiro, podemos tratar os dois pressupostos
como um s6: o pressuposto do conhecimento perfeito. Somente
esse pressuposto permite conceber transcendentalmente uma
coincidencia entre a objetiva9äo do sujeito e o pr6prio sujeito.
No entanto, ja vimos a contradi9äo dialetica contida por
tais conceitos transcendentais. Se a objetiva9äo do sujeito e täo
perfeita a ponto de coincidir com toda a complexidade do sujeito, tais objetiva96es ja näo tem nenhuma razäo de ser. Idealmente, essas objetiva96es säo abolidas no conceito transcendental das objetiva96es. Se existem na realidade, isso se deve unicamente ao fato de que, visto como objeto, o sujeito e uma redu9äo do sujeito em sua integridade. Podemos acrescentar tambem
que existe porque o conhecimento e limitado e incompleto. Isso
näo nega de modo algum a utilidade cientffica de tais conceitos
transcendentais, tanto para a explica9äo da linguagem como para
a explica9äo das institui96es. Eles säo estritamente necessarios e
instrumentos imprescindfveis, tanto do conhecimento como da
a9äo. Mas essa contradi9äo dialetica de tais conceitos transcendentais, nos termos te6ricos das ciencias empfricas, testemunha que o
sujeito transcende todas as suas objetiva96es. Ora, esse sujeito e
sempre um sujeito em sociedade. Para que o sujeito seja tratado
como objeto tem que haver alguem que o trate assim. Somente em
sociedade o sujeito pode ser tratado como objeto. 0 sujeito humano em questäo e sujeito social - e, se näo fasse assim, o problema näo existiria. Entäo, poderfamos perguntar como podemos
falar do sujeito que transcende todas as objetiva96es se, ao tentar
falar dele, o estamos transformando em sujeito como objeto devido a linguagem que empregamos. Obviamente, em termos definitivos, esse limite e intransponfvel. Trata-se da questäo do sujeito
transcendente, que se comunica sem linguagem materializada e,
portanto, e sujeito objetivado e sem institui96es. Näo pode haver
conceito de tal sujeito, como tambem näo e possfvel descrever
alguma institucionalidade correspondente, mesmo da forma mais
arbitraria. No entanto, trata-se do sujeito que na realidade transcende todas as objetivayöes do sujeito em termos de linguagem
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e de institui9öes. E, como e necessario falar desse sujeito, a linguagem s6 pode ser uma linguagem de apela9äo.
S6 podemos encontrar o sujeito que transcende todas as suas
objetiva9öes na vivencia subjetiya entre sujeitos. A linguagem
mais apelativa ou ate mitica objetiva tais vivencias. E, portanto,
s6 pode vislumbrar indiretamente aquele estado de coisas no qual
o sujeito e sujeito para o outro, sem transformar-se nunca em seu
objeto. Assim, estamos falando tambem de transcendentalidade
que e a contrapartida, a partir do real, daquilo que os conceitos
transcendentais säo a partir da teoria do real.
Ha duas situa9öes nas quais esse sujeito pode ser visto como
sujeito que se defronta com outro como sujeito, sem objetiva-lo. A
primeira situa9äo e descrita na famosa parabola do samaritano,
no Evangelho de säo Lucas (10,25-37). 0 samaritano encontra
um infeliz no caminho, indo ajuda-lo em seu sofrimento. Näo
espera a ambuläncia nem se limita a bons conselhos. Assume
sua desgra9a e faz com que ele possa sair dela. Näo o conhece e,
por isso, näo calcula eventuais vantagens. Teria feito com qualquer outro aquilo que fez. A rela9äo e diretamente subjetiva, passando lange de qualquer comunicac;;äo objetivada ou institui9äo.
0 que ha e um reconhecimento entre sujeitos, atraves do qual se
produz a comunidade entre eles, passando lange da comunidade
de bens que eles tem, no caso, de bens que um tem e o outro
näo. E uma situa9äo na qual tudo e fluido, dissolvendo-se qualquer "eu" e "tu"; qualquer norma fica suspensa e a comunica9äo torna-se direta pela captac;;äode uma situa9äo, passando lange
de qualquer linguagem. A partir do reconhecimento entre sujeitos,
ocorre a sua identifica9äo.
A segunda situa9äo e complementar: trata-se da festa como
identifica9äo entre sujeitos na alegria. Tarnbern a encontramos
em uma parabola descrita por Lucas (14,15-24). Ela comec;;acom
uma festa formal, na qual alguem da um banquete e convida
outras pessoas. Tudo e objetivado por rituais. Quando os convidados se desculpam por näo comparecer, a festa entäo ultrapassa
os limites dados pelas normas, transformando-se em festa da qual
estäo convidados a participar todos aqueles que estäo disponiveis.
A festa e aberta. E ate aqueles que vacilam säo chamados a participar. Trata-se de banquete, ou seja, de festa sensual, que passa
lange de qualquer norma social ou ritual, passando a ser reconhecimento festivo de todos, que anula todas as categorias sociais.
285

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

A festa varre as desigualdades e ate a propriedade daquele que
estava convidando.
Ern ambas as situac;:öes,o nucleo do comportamento eo reconhecimento entre sujeitos. Corno a festa näo exclui ninguem, dirigindo-se ao sujeito como sujeito, säo destruidas as objetivac;:öes
do caso, dissolvidas as normas e compartilhado o que existe segundo o gosto ou a necessidade. Tudo se torna fluido logo que
ocorre o reconhecimento.
Pensando ambas as situac;:öesate seus limites, teremos a imaginac;:äo da felicidade humana em sua plenitude. Os primeiros
cristäos ja desenvolveram essa imaginac;:äo em extremo, em termos de nova terra. A nova terra e "terra sem morte", na qual
todo3 os sofrimentos seräo consolados e onde o reino de Deus sera
celebrado nos termos de grande banquete. A nova terra e uma
grande festa sensual, que apaga todos os limites e todas as
normas, instalando uma fluidez de todas as relac;:öesentre os sujeitos e entre esses sujeitos e a natureza, que libera a sensualidade,
adequando-a ao desejo subjetivo de cada um.
Ern sua radicalidade, essa imaginac;:äo e transcendental e,
portanto, impossivel. Entretanto, ela parte da realidade. Enquanto os conceitos transcendentais partem de objetivac;:öes das relac;:öessociais entre os sujeitos e os levam ao limite de conceito
de perfeic;:äo institucional, a imaginac;:äo transcendental parte do
reconhecimento entre sujeitos efetivamente experimentados, transcendentalizando-os tambem em situac;:äode perfeic;:äo. Diante da
rigidez das instituic;:öesperfeitas, surge a fluidez da grande festa.
Enquanto os conceitos das instituic;:öesperfeitas partem do sujeito
tratado como objeto, a grande festa transcendental parte de sujeitos que, pelo reconhecimento, tratam-se simplesmente como sujeitos. Diante das objetivac;:öes perfeitas, encontramos o reino da
liberdade como gozo. E um gozo, no qual cada sofrimento encontra sua consolac;:äoe no qual a festa näo tem por resultado uma
"fossa", mas sim o relaxamento. Marx fala com razäo de transformac;:äo do trabalho em "livre jogo das forc;:asfisicas e espirituais ". Entretanto, tambem e preciso explicar tanto o amor ao
pr6ximo como o reconhecimento festivo entre os sujeitos.
Essa imaginac;:äo transcendental, que representa o p6lo contrario dos conceitos transcendentais, e a imaginac;:äo de vida
plena, pensada a partir da vigencia de plenitude proporcionada
pelo reconhecimento entre sujeitos na vida real, o que ocorre em
determinadas situayöes, especialmente no amor ao pr6ximo e na
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alegria festiva, nas quais se vive - ou se acredita viver
a identidade desses sujeitos e o mundo sensual dentro do qual
ocorre tal encontro.
Entäo, a fome ou qualquer sofrimento e consolado e a satisfa9äo resultante e vivida como festa. A imagina9äo transcendental näo aponta para o desaparecimento da fome, porque entäo
apontaria igualmente para a impossibilidade da satisfa9äo da
fome e, pontanto, da festa. Onde niio ha fome, tambem näo e
necessario comer. Assim, o ritmo da vida real desaparece e o ceu
se transforma em ceu de almas puras, pr6prio da expressäo transcendente dos conceitos transcendentais. A imaginac;äo transcendental descreve uma situac;äo na qual todo homem sera satisfeito
e todas as lagrimas enxugadas. Por isso, apresenta como contrapartida da fome e do sofrimento a festa sensual e o banquete.
Trata-se da concep9äo de um ritmo de vida no qual o sofrimento
deixa de desembocar na morte e no qual a consola9äo posterior e
ilimitada em termos de festa.
Na realidade, o mal da pobreza näo esta na fome. A fome e
algo bom. 0 mal esta na impossibilidade de satisfazer a fome.
A fome e a contrapartida da satisfa9äo sensual e, em sua totalidade, o gozo contem a fome como um de seus aspectos. A fome e
parte do gozo. Ter fome e algo bom se isso desemboca em boa
refei9äo: sem a fome anterior, de nada serve uma boa refei9äo.
Corno desespero pela fome, a pobreza se deriva da impossibilidade de satisfaze-la. Nem fome, nem sede, nem frio, nem calor
constituem algo mau. A maldade da pobreza s6 aparece quando
a fome näo tem comida, a sede näo tem bebida, o frio näo recebe
calor agradavel e o calor, boa brisa resfrescante. 0 corte entre
a fome e sua satisfa9äo e que produz a desgra9a. A partir desse
corte entre fome e satisfac;äo e que aparecem a pobreza e toda
possibilidade de explora9äo. A imagina9äo transcendental pensa
uma vida humana plena, na qual esse corte entre a fome sensual
e sua satisfa9äo tambem sensual deixa de existir. A medida que
se da conta do fato de que a existencia desse corte e a presen9a
da morte, ela pensa a vida humana sem a morte: a "terra sem
morte". Trata-se de uma plenitude em cuja imagina9äo näo cabe
qualquer institucionalidade: nem dinheiro, nem Estado, nem casamento. Näo se trata de concorrencia perfeita, nem de planejamento perfeito. t a espontaneidade do reconhecimento de todos
os sujeitos, que s6 pode ser pensada dentro da imagina9äo de
uma natureza fluida, amiga do homem. Assim, a imagina9äo
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transcendental descreve a pr6pria natureza sem a morte, uma
natureza que corresponde aos pr6prios desejos do homem, que
seja lar do homem, fazendo desaparecer a pr6pria dureza do
trabalho e transformando-o em jogo das fon;:as fisicas e espirituais. Pensa-se assim um trabalho fluido, que seja pura criatividade e que tenha o ritmo harmönico do cansac;:oe do descanso.
Essa imaginac;:äo transcendental tambem näo exclui a hist6ria: ao contrario, implica a historicidade da vida humana imaginaria. Entretanto, tambem se trata de uma hist6ria sem morte,
na qual uma situac;:äosatisfat6ria atualmente deixa de se-lo, sendo
substitufda por outra. f uma hist6ria na qual säo criadas novas
formas de ser.
Assim, essa imaginac;:äo transcendental näo e nenhuma utopia estatica. 0 caso mais famoso de utopia estatica e a utopia de
Thomas Morus, que, alias, criou a palavra "utopia". A utopia
estatica combina, em uma s6 imagem, conceitos transcendentais
e imaginac;:äo transcendental. A hist6ria parece de.tida no tempo
e a perfeic;:äo ut6pica e tal que todas as coisas estäo ordenadas
aprioristicamente. Por isso, tais utopias podem ser imagem de
consolo para alguns, ao passo que, a partir de outro ponto de
vista, oferecem imagem de terror. Sua importäncia reside no
fato de que säo antecedentes dos conceitos transcendentais modernos, embora näo tenham nenhuma conexäo direta com a imaginac;:äotranscendental do· reino da liberdade. A imaginac;:äotranscedental nasce muito antes das utopias. As utopias estaticas modernas säo muito mais utopias inversas, que s6 pretendem evocar
imagens de terror diante de institucionalizac;:öes totalizantes (por
exemplo, Georges Orwell) ou diante do progresso tecnico irrestrito· (a inversäo da ilusäo transcendental feita por Huxley em
seu Mundo feliz). Entretanto, ainda persistem as utopias do tipo
de Morus, embora com menos impacto (por exemplo, Slinner em
Waiden Dos). Seu enfoque esta sempre centrado na institucionalidade, nunca elaborando a vida plena com liberdade. Na utopia
estatica, a liberdade do sujeito sempre e negada ou, pelo menos,
e indiferente, o que explica o fato de que elas sempre podem ser
elaboradas ou compreendidas em termos de imagens do terror.
A imaginac;:äo transcendental näo apresenta essa inversäo
para uma imagem terrorffica. Corno parte da espontaneidade da
liberdade, näo ha lugar para a transformac;:äo em termos de uma
liberdade definitivamente perdida, como ocorre com as utopias
estaticas.
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No entanto, na imaginac;:äotranscendental tambem aparecem
problemas de consistencia: trata-se de imaginac;:äo que parte de
situac;:öes concretas, do reconhecimento entre sujeitos dentro de
sua existencia corporal e sensual, passando entäo lange de toda
institucionalizac;:äo. Imagina-se a existencia corporal em sua plenitude e, forc;:osamente, e preciso imagina-la sem a morte: a "terra
sem morte" e a unica expressäo explicita resumida da imaginac;:äo
transcendental. Somente essa explicac;:äo do "sem morte" e que
evidencia o carater transcendental da imaginac;:äo, sendo, ao mesmo tempo, a condic;:äo da consistencia da imaginac;:äo.
A questäo torna-se 6bvia quando se interpreta imaginac;:öes
transcendentais que näo realizam a explicitac;:äo do "sem morte ".
Ern especial, trata-se da ordern espontänea dos anarquistas e do
reino da liberdade e do comunismo de Marx. Ambos imaginam
um encontro de sujeitos no qual eles se reconhecem universalmente, percebendo-o como imaginac;:äo sem institucionalizac;:äo.
Por isso, a ordern espontänea näo tem Estado nem dinheiro e o
reino da liberdade e simples jogo das forc;:asfisicas e espirituais
ern um contorno rncial näo institucionalizado. 0 princf pio comunista da distribuic;:äo o diz claramente: "de cada um segundo sua
capacidade a cada um segundo sua necessidade". Mas a raiz
ultima da necessidade das instituic;:öese precisamente a morte. E a
totalidade das instituic;:öes apresenta em comum o fato de ser
administrac;:äo da morte. Onde näo ha morte näo se pode obrigar
ninguem. E a ultima instäncia de toda obrigac;:äo forc;:ada e a
administrac;:äo da morte. Por isso, e inconsistente conceber uma
sociedade sem Estado e sem dinheiro, contando com homens mortais. A raiz de todos os males esta na morte e a raiz da superac;:äode todos os males esta na superac;:äo da morte.
Por isso, a imaginac;:äo transcendental anarquista e marxista
e inconsistente. Entretanto, ao mesmo tempo, essa sua inconsistencia e a condic;:äo de sua aparente factibilidade e de sua apresentac;:äo como possivel firn empirico de ac;:öeshumanas que possam realiza-la. No momento em que Marx percebesse o carater
transcendental de sua reflexäo sobre o reino da liberdade e o
comunismo, toda a sua conceituac;:äo do socialismo teria que
mudar, precisando levar em conta todo o dificil problema de sua
institucionalizac;:äo. Ern contrapartida, a interpretac;:äo empirica
do comunismo faz com que seja possivel passar por cima da institucionalizac;:äo do socialismo, como tarefa de existencia do pr6-
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prio socialismo. Sua pr6pria critica a religiäo näo teria podido
sustenta-la.
A medida que a imagina9äo transcendental e a imagina9äo
radical da liberdade, leva a identifica9äo da liberdade com a
superac;:äoda morte, levando a conceber a liberdade humana, em
sua radicalidade, como liberdade transcendental. 0 homem pode
buscar sua liberdade relativa no mundo dado porque tem como
perspectiva imaginaria de possibilidade a liberdade transcendental de uma vida sem morte.
De fato, os conceitos transcendentais da institucionaliza9äo
perfeita tambem se defrontam com um problema parecido. Neles,
a ultima instäncia da institucionaliza9äo e a impossibilidade
do conhecimento perfeito de todos os fatos. Mas o pressuposto
de tal conhecimento e utilizado para construir os conceitos transcendentais cuja perfeic;:äoda institucionalizac;:äo consiste na eliminac;:äo te6rica do risco. As instituic;:6es perfeitas säo instituic;:6es
pensadas em ämbito sem risco. Atraves do uso do pressuposto
de conhecimento perfeito, o conceito transcendental elimina teoricamente o risco. Mas o risco-chave da vida humana e a morte.
Assim, os conceitos transcendentais da institucionalizac;äo perfeita for9osamente abstraem a morte. 0 sujeito de tais conceitos e
imortal. Poucos cientistas insistiram nisso. Entretanto, um dos
poucos foi precisamente Max Weber.
Assim, a imagina9äo transcendental s6 se torna consistente
se imagina explicitamente uma terra sem morte - e esse fato
testemunha o seu carater transcendental.
Ja vimos como as utopias estaticas adquirem o seu carater
ambivalente - serem interpretaveis como promessas ou como
terror -, de acordo com o ängulo pelo qual säo olhadas. E adquirem esse carater exatamente porque säo utopias referentes a
institucionalizac;:6es. No entanto, os conceitos transcendentais da
institucionalizac;:äo näo säo utopias estaticas, mas assumem o dinamismo da vida humana, vendo unicamente como estatica a especificidade institucional da qual partem. Mas isso e suficiente para
provocar a mesma ambigüidade de promessa e terror. Conforme
o ängulo do qual se olha, um mercado total em termos de
concorrencia perfeita e terrorffico, porque toda liberdade do
rnjeito desaparece, restando apenas a pura dinämica da institui9äo do mercado, cujo apendice säo os sujeitos. 0 mesmo pode ser
demonstrado em rela9äo ao planejamento total do planejamento
perfeito. Mercado total e planejamento total podem ser igualmen290

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

te vistos e experimentados como terrorfficos. A ilusäo transcendental e o meio para evitar que essa visäo terrorifica se torne
dominante.
A imagina9äo transcendental näo apresenta esse mesmo tipo
de ambigüidade. No entanto, tambem näo e inocente. 0 terrorifico tambem esta presente na imagina9äo transcendental enquanto
a rela9äo com ela e vista e tomada como a9äo direta. 0 potencialmente terrorifico näo esta no interior dessa imagina9äo, mas sim
na aproxima9äo que se faz dela. A potencial destrutividade dos
conceitos transcendentais de institucionaliza9äo corresponde
a potencial destrutividade da imagina9äo transcendental, enquanto toma a forma decidida e generalizada da a9äo direta.
Essa destrutividade - e, portanto, o terrorifico potencial da
imagina9äo transcental -, por seu turno, se esconde por detras
de um escudo mitico, que pode_riamos chamar de mitifica9äo
transcendental. Trata-se do mito segundo o qual a imagina9äo
transcendental e factivel e uma possivel meta empirica, da qual
o homem se aproxima prescindindo, em maior ou menor grau,
da institucionaliza9äo das rela9öes entre os sujeitos.
Anteriormente, ja haviamos visto a critica da a9äo direta
na forma anarquista e a produ9äo da imagem terrorifica referente a imagina9äo transcendental, pela seqüencia antiut6pica tal
como e usada pelos neoliberais e conservadores. Mas o problema e muito mais amplo. Trata-se de colocar toda a rela9äo entre
o homem concreto que imagina suas necessidades em termos
de imagina9äo transcendental com a inevitavel institucionaliza9äo de suas rela9öes sociais teoretizadas em termos de conceitos
transcendentais e institucionaliza9äo perfeita. Colocada a questäo nesses termos, fica excluida como possibilidade a a9äo direta
anarquista.
Isso nos da agora a possibilidade de colocar a rela9äo entre
o sujeito tratado como objeto, que aparece na institucionaliza9äo, e o sujeito que se relaciona com o outro sujeito como sujeito, que aparece na rela9äo direta entre os sujeitos, descrita anteriormente nas duas situa9öes centrais de amor ao pr6ximo e de
festa. Trata-se sempre de sujeitos corporais e sensuais, que näo
podem se relacionar a näo ser se expressando corporal e sensualmente. Ern virtude desse fato, toda a rela9äo intersubjetiva s6
pode se dar atraves da atividade transformadora da natureza que,
como trabalho, eo meio atraves do qual o sujeito pode se expressar corporalmente. Assim, as situa9öes centrais de amor ao pr6291
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ximo e de festa constituem um s6 conjunto, enquanto percebemos que somente a partir da atividade transformadora da natureza pelo trabalho humano e que podem ocorrer. Enquanto essas
situac;:6es säo reconhecimento entre sujeitos e implicam o estabelecimento da fluidez de todo o meio circundante no qual ocorrem, tambem implicam a fluidez de toda atividade de trabalho e
de seus resultados. Ao nivel da imaginac;:äo transcendental, as
duas situac;:6es centrais mencionadas, vistas em sua uniäo pelo
trabalho humano, levam a conceber em plenitude a satisfac;:äo
de todas as necessidades e a possibilidade de viver plenamente
o ritmo da vida compartilhando tudo com todos.
A institucionalizac;:äo aparece como imprescindivel a partir
da impossibilidade humana de viver a vida nesses termos. Trata-se de uma mediatizac;:äo necessaria da vida humana, cuja liberdade plena esta em näo ter que recorrer a tal institucionalizac;äo.
Ern relac;:äo a vida direta entre sujeitos que se reconhecem diretamente, portanto, apresenta um carater muito mais subsidiario.
Mas e imprescindivel enquanto a vida humana näo pode se manter por uma relac;äo subjetiva com base em simples reconhecimento de sujeitos como sujeitos. Essa subsidiariedade das instituic;:6es
em relac;:äo ao sujeito humano em seu reconhecimento por outros
sujeitos no meio de uma comunidade de bens implica especialmente a subsidiariedade do mercado em relac;:äo ao sujeito. A
f6rmula burguesa analoga e diferente e significa exatamente o
contrario: a subsidiariedade do Estado em relac;:äo ao individuo.
Sendo o individuo uma categoria de mercado, essa f6rmula descreve precisamente a hip6tese do mercado e a deificac;:äo da instituic;:äodo mercado, que devora o sujeito e o destr6i. E uma f6rmula do tipo Moloc. Ern contrapartida, a humanizac;:äo das relac;oes rnciais s6 pode ser alcanc;ada quando o sujeito que se reconhece no e pelo outro sujeito, implicando uma comunidade de
bens entre eles, e anterior a toda institucionalizac;:äo - e, portanto, a institucionalidade e subsidiaria em relac;:äoa ele. As instituic;6es säo muletas imprescindiveis devido a impossibilidade de
uma sociedade humana ordenada por essa espontaneidade da
relac;:äo entre sujeitos que se tratam como sujeitos. E por isso
que säo subsidiarias. Se näo forem tratadas assim, devoraräo o
sujeito. Nem o mercado nem o Estado marcam a passagem de
Deus pela hist6ria. Quem o faz e o sujeito humano, enquanto
consegue instituir situac;:6esde reconhecimento com outro sujeito,
compartilhando o que tiver.
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A institucionalidade, ao contrario, se erige em Senhor da
hist6ria, deificando-se em Senhor da hist6ria a medida que
e vivida e interpretada em furn;äo da ilusäo transcendental.
Assim, a critica da ilusäo transcendental e o primeiro passo para
se poder dar ao sujeito humano a posi<_;:äo
de centro da hist6ria,
ao qual toda institucionalidade e subsidiaria. A crf tiem rela<_;:äo
ca, porem, näo e suficiente: ela e apenas um passo necessario.
0 que se trata e de transformar o sistema institucional de tal
modo que de lugar a vida pessoal subjetiva reconhecida entre
sujeitos e por eles compartilhada. Isso näo constitui simplesmente uma forma admissivel, mas sim de apoio. Trata-se de uma
institucionalidade que fomente as possibilidades efetivas de o
sujeito viver uma vida subjetiva.
A ideia de que o sujeito possa viver como sujeito teria
que ser o sentido da pr6pria institucionalidade. No entanto, as
institui<_;:öes
näo podem se dirigir para o sujeito sem trata-lo como
objeto. As institui<_;:öesnäo podem ser o ämbito do reconhecimento entre os sujeitos porque esse reconhecimento, a medida
que ocorre, rompe a 16gica institucional. Entretanto, podem assegurar a vida humana de tal modo que tais situac;öes possam se
produzir. Transformando o sujeito em seu objeto em fun<_;:äo
dessa
meta, as institui<_;:öes
voltam-se para ele em virtude de sua orienta<_;:äo
para as necessidades basicas da vida de todos. Orientar o
sistema institucional pelas necessidades basicas significa tratar o
sujeito como objeto, promovendo a possibilidade de uma vida
entre sujeitos que se tratem como sujeitos. No entanto, orientar
a institucionalidade pelas necessidades basicas significa organizar a vida de tal modo que cada um possa conseguir sustento
digno por meio de seu trabalho. Isso implica o controle consciente da lei do valor e o planejamento socialista adequado a tal
finalidade, nos termos que ja analisamos. A condi<_;:äo
institucional subsidiaria em rela<_;:äo
a uma vida subjetiva que se desenvolva o maximo possivel, assim, passa a ser constituida por esse
controle consciente da lei do valor em forma de planejamento
socialista. A razäo para isso e que a espontaneidade subjetiva näo
e capaz de assegurar por si mesma a satisfac;äo das necessidades
basicas, necessitando, portanto, como complemento, das relac;öes
mercantis conscientemente controladas como muletas indispensaveis de seu desenvolvimento. E imprescindivel que o sujeito
seja tratado como objeto nesses termos para que ele possa se recuperar como sujeito.
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Mas a sociedade burguesa resiste a isso atraves da mitifica9äo transcendental. Ela agiganta certos aspectos da subjetividade humana para alem daquilo que efetivamente pode alcan9ar.
Surge entäo a rejei9äo da justi9a, que se expressa pela orienta9äo
de toda institucionalidade para as necessidades basicas, em nome
da rela9äo subjetiva direta da caridade, do amor ao pr6ximo. A
caridade e apresentada agora como o remedio que faz com que a
transforma9äo realista da sociedade seja prescindivel. A sociedade burguesa e boa, os homens e que säo maus. Se os homens
fossem bons e tivessem mais amor ao pr6ximo, entäo a pobreza
e o sofrimento teriam solu9äo. Ao inves de justi9a, caridade. 0
argumento dessa caridade e a contrapartida piedosa da deifica•
9äo do mercado na versäo liberal.
Entretanto, com isso, se esta pedindo a caridade algo que
ela näo pode dar. Com efeito, ela näo pode alcan9ar seu firn
de consolar os sofrimentos se rejeitar as media9öes institucionais
que säo condi9öes objetivas para que se possa chegar a esse firn.
De fato, trata-se da forma burguesa da ac;:äodireta, que ja haviamos visto antes em sua forma anarquista. Ern suas conseqüencias,
essa a9äo direta burguesa e mais terrorifica do que a de tipo
anarquista, que, por rejeitar toda institucionaliza9äo, desemboca
rapidamente em uma situa9äo da qual s6 pode surgir uma nova
institucionaliza9äo. 0 mito da ac;:äo direta da caridade que se
esconde por detras da mitifica9äo transcendental piedosa das
sujeitos bons produz destrui9äo ainda maior, porque pode encobrir, a longo prazo, a rejei9äo da justi9a como principio de estrutura9äo do pr6prio sistema institucional. Com isso, destr6i precisamente a subjetividade em c'ujo nome se autoproclama. Ern sua
forma mais radical, inclusive, recorda conscientemente a analogia com a a9äo direta do anarquismo: chama-se entäo anarco-capitalismo.
Entretanto, a satisfa9äo das necessidades basicas - a partir
do pr6prio trabalho, poder .contar com alimenta9äo, habita9äo,
sau.de, educa9äo, etc. - näo equivale a satisfa9äo de todas as
necessidades. Nenhum sistema institucional pode satisfazer jamais
o conjunto de todas as necessidades. S6 se chega a sua satisfa<;:äopela rela9äo subjetiva entre sujeitos que compartilhem o que
tiverem, sem excluir potencialmente ninguem. Ora, para que essa
satisfa9äo das necessidades possa progredir, a satisfa9äo das
necessidades e condi9äo objetiva, mas näo e nada mais alem do
que isso. Entäo, surge uma tensäo entre o nivel de satisfa9äo das
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necessidades basicas institucionalmente organizada e a pr6pria
satisfac;:äo das necessidades que, muitas vezes, rompe institucionalizac;:öes e compartilha a vida no reconhecimento subjetivo. A
partir dessa tensäo, se reproduz constantemente a imaginac;:äo
transcendental. E, a sua luz, desenvolve-se a satisfac;:äo das necessidades, que precisa recorrer a reformulac;:öes da satisfac;:äo das
necessidades basicas como mediac;:äo institucional necessaria para
sua realizac;:äo. Por essa razäo, a satisfac;:äo das necessidades basicas näo e algo estatico, mas sim algo que se desenvolve com o
pr6prio processo hist6rico. No entanto, a dinämica desse processo
provem da imaginac;:äo transcendental como idealiza9äo da satisfa9äo subjetiva das necessidades, que, por meio da mediatizac;:äo
institucional, coloca a questäo da mudarn;a das pr6prias instituic;:öes.
E desse mesmo ämbito que nascem os valores. A conforma9äo do sistema institucional segundo as necessidades basicas e
uma condic;:äopara a libertac;:äo, näo o seu cumprimento. A liberdade e muito mais do que isso. Mas, em suas varias dimensöes,
tambem nasce do contraste com a imaginac;:äo transcendental.
Na relac;:äo subjetiva, näo apenas compartilha objetos, mas tambem ocorre um reconhecimento. A partir desse reconhecimento,
surgem as emancipa96es e a impossibilidade de tolerar as opressöes, discriminac;:öes e explorac;:öes. Todas as emancipac;:öes surgem a partir do reconhecimento vfvido entre os sujeitos, reconhecimento que vai alem de qualquer fronteira discriminat6ria erigida entre eles, enquanto e pensado no sentido do limite da imaginac;:äo transcendental. Compartilhando com outros e reconhecendo-se mutuamente, os sujeitos rompem as fronteiras e os limites, rumando para a universalidade de todos os homens. Nenhuma
discrimina9äo - nem racial, nem de sexo, nem de nac;:öes resiste a esse horizonte de liberta9äo.
Ora, embora nenhuma dessas emancipa96es tivesse factibilidade fora do quadro de uma institucionalidade orientada para
a satisfac;:äo das necessidades basicas, enquanto se tornam conscientes e as discriminac;:öes correspondentes tornam-se insuportaveis, tambem näo podem se realizar sem que a pr6pria institucionalidade seja transformada em suas bases. A mediatizac;:äo institucional e sempre necessaria para que, em suas relac;:öessubjetivas,
o sujeito possa viver livremente. A satisfal;:äo das necessidades basicas como centro de toda institucionalidade e apenas o come90.
Para alem dessa satisfa9äo, todas as emancipac;:öes humanas de-
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vem encontrar no sistema institucional em desenvolvimento a sua
contrapartida objetivada, pois, embora as emancipac;öes aparec;am como necessidade a partir das relac;öes entre sujeitos que se
reconhecem, necessitam de uma resposta institucional para se
afirmar e generalizar.
Assim, nao se trata unicamente de uma institucionalidade
que responda economicamente a satisfa<;:aodas necessidades basicas. Trata-se de uma conformac;ao do sistema poliiico que corresponda aos direitos basicos que, institucionalmerite, precisam
apoiar as emancipac;öes que surgem a partir do desenvolvimento
das relac;öes entre sujeitos que se reconhecem. No entanto, a
satisfac;ao das necessidades basicas e a ultima instäncia no sentido de que nenhum direito politico e sustentavel sem se inscrever
nesse quadro material.
Chegando a esse ponto da analise, podemos entao sustentar
a tese de que toda dinämica da hist6ria humana nasce da satisfac;ao das necessidades, pensada em relac;ao a imaginac;ao transcendental de sua plena satisfac;ao. Entretanto, a satisfac;ao das
necessidades e apenas uma expressao da relac;ao de reconhecimento entre sujeitos que compartilham o que tiverem. A dinämica da hist6ria surge das sujeitos que se reconhecem mutuamente e levam esse reconhecimento ao nivel da imaginac;ao transcendental. Ao contrario, a dominac;ao surge do fato de que essa
relac;äo entre sujeitos nao pode prescindir da mediatiza9ao institucional.
Sem pretender abarcar o conjunto das razöes da dominac;ao,
precisamos mencionar uma que esta vinculada com nossas analises anteriores e que possui uma raiz inevitavel. Trata-se da func;ao de coordenac;ao da divisao social do trabalho nos termos das
relac;öes mercantis e de planejamento, cuja institucionalizac;ao se
vincula com a impossibilidade de um conhecimento perfeito.
Essa coordenac;ao sempre contem um elemento de dominac;ao,
enquanto e a instäncia de organizac;ao de todo o processo de
produ9ao e, portanto, da organiza9ao da eficacia formal e tecnica
do processo produtivo. 0 tipo de mediac;ao dessa domina9ao com
satisfa9ao das necessidades e que determina o grau e o tipo de
explorac;ao e opressao que essa domina9ao gera. Corno o ämbito
da liberdade humana e toda a sociedade, incluindo a divisao
social do trabalho, a realiza9ao dessa liberdade e a conseqüente
subordina9ao do processo de produ9ao a satisfa9ao das necessidades basicas de todos geram a constante tensäo com a domina296
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<;:äo,o que desemboca em situa<;:öesde luta de classes de varios
tipos.
Do ponto de vista da satisfa<;:äodas necessidades, trata-se de
reestrutura<;:äo da domina<;:äo de modo que, efetivamente, seja
possivel minimizar a explorac;:äo e a opressäo resultantes da
domina<;:äo a partir da satisfa<;:äodas necessidades basicas. Com
efeito, em sentido estrito, näo se pode colocar com realismo a
aboli<;:äoda dominac;:äo, mas apenas sua transforma<;:äo no sentido
de que a vida de todos seja o mais digna e humana possivel. Mais
do que do controle consciente da lei do valor, trata-se do controle consciente de todo o processo de institucionaliza<;:äo e, nesse
~entido, do controle democratico da domina<;:äo. A aboli<;:äo da
dominac;:äo em sentido estrito e a ilusäo transcendental de progressos infinitos ou a mitifica<;:äotranscendental das a<;:öesdiretas.
Säo esses os dois anjos que impedem a entrada no paraiso definitivo - e a impedem com espadas na mao.
0 fato e que ocorre uma inversäo no pr6prio interior da
sociedade humana. Por um lado, somente a partir da vida que se
revela no reconhecimento dos sujeitos que vivem em comunidade
e que se percebe que essa vida tem sentido, o que, na imagina<;:äo
transcendental, adquire o sentido de vida plena. Por outro lado,
somente em meio a inevitabilidade da media<;:äo institucional,
que e domina<;:äoe, como tal, administra<;:äo da morte, e que essa
vida pode ser afirmada. Por conseguinte, a morte näo e apenas
parte da vida, mas sim, em certo sentido, e tambem o seu suporte.
Ou seja, trata-se de vida que se vive por sua pr6pria inversäo e
que se sustenta passando por seu contrario. Trata-se do mundo
invertido no sentido ja invocado por Hegel ao falar de "verkehrte
Welt".
Isso nos permiie uma ultima reflexäo sobre o metodo seguido. Quando iniciamos nossa discussäo da metodologia de Popper, insistimos no fato de que, a partir das ciencias empiricas,
aparecem dois tipos de mundos impossiveis, um dos quais e rejeitavel a priori. Por um lado, trata-se dos mundos impossiveis por
serem logicamente contradit6rios, que säo rejeitados a priori e,
portanto, dedutivamente, por sua impossibilidade. Por conseguinte, a critica dessa impossibilidade e exclusivamente negativa, näo
contendo nenhuma supera<;:äo. Por outro lado, trata-se dos mundos impossiveis a partir da descoberta dos respectivos principios
de impossibilidade humana, dos quais dissemos que, sendo impossiveis, näo säo logicamente contradit6rios. Sua impossibilidade e
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indutiva e, por conseguinte, logicamente a posMriori, embora
continue subjacente a priori a toda atividade tecnol6gica humana.
Chamamos entäo esse conjunto de mundos impossiveis de
mundos imaginariamente possiveis. Nas ciencias empiricas, eles
aparecem pela nega9äo das principios de impossibilidade humana e, positivamente, pelos pressupostos te6ricos implicitos das
conceitos transcendentais dessas mesmas ciencias empiricas.
Assim, no conjunto das mundos de possibilidade imaginaria existem o perpetuum mobile, os homens oniscientes, uma produtividade ilimitada do trabalho humano, um tempo näo sucessivo e
um espa90 näo discreto. A critica desses mundos näo pode ser
feita puramente por nega9äo, porque sua imagina9äo faz parte
metodo16gica da pr6pria ciencia empirica. Corno contrapartida
desses mundos de possibilidade imaginaria, podemos encontrar os
mundos da imagina<;:äotranscendental, resultantes do processo de
idealiza9äo progressiva infinita a partir da experiencia subjetiva
da rela9äo livre entre sujeitos que se reconhecem mutuamente.
Nossa analise mostrou que os mundos da possibilidade imaginaria e os mundos da imagina9äo transcendental coincidem no
sentido de que os conceitos transcendentais das ciencias empiricas
contem contradi9äo dialetica, cuja elimina9äo os transforma na
imagina9äo transcental. Logo, atraves de seus principios de impossibilidade humana e de seus conceitos transcendentais, a ciencia
empirica desemboca na imagina9äo transcendental por intermedio
da possibilidade imaginaria, seguindo exigencias de consistencia.
Ora, considerando a passagem da possibilidade imaginaria
para a imagina9äo transcendental pela elimina9äo da contradi9äo
dialetica das conceitos transcendentais das ciencias empiricas, o
ponto de partida das ciencias empiricas revela-se aparente. 0
verdadeiro ponto de partida e constituido pela imagina9äo transcendental. E a conseqüencia disso e a aproxima9äo a realidade
atraves da possibilidade imaginaria e de sua transforma9äo em
ciencia empirica. Efetivamente, e a realidade que esta na origem
da ciencia empirica, näo a empiria. Dentro dessa realidade e que
aparece a imagina9äo transcendental, que vai penetrando em
todo o resto por transforma9öes, ate chegar a uma ciencia empirica que transforma a realidade em empiria e que, correspondentemente, a restringe. Assim, a imagina9äo transcendental e a
transcendentalidade originaria. As outras transcendentalidades
derivam dela.
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No entanto, s6 o fato de a imagina9ao transcendental estar
implicada nas pr6prias ciencias empiricas e em seu metodo e que
nos permite afirmar definitivamente que ela nao pode ser logicamente contradit6ria. Se o fosse, as ciencias empiricas teriam
que se-lo tambem e, ao contrario, se as ciencias empiricas nao o
sao, a imagina9ao transcendental tambem nao pode se-lo.
A importäncia dessa reflexao reside no fato de o mundo
imaginario gerado pela imagina9ao transcendental nao poder ser
descrito a nao ser em termos universais. Enquanto toda linguagem repousa em termos universais e enquanto nao podemos nos
comunicar sem a linguagem, a imagina9ao transcendental s6 pode
ser efetuada em forma apelativa, isto e, em forma de linguagem
que e mais pr6pria da linguagem poetica e mitica. Se o mundo
assim descrito fosse logicamente contradit6rio, seria descartavel
a priori. Assim, e preciso uma reflexao pr6pria para mostrar que
nao e logicamente contradit6rio, embora nao seja possivel descreve-lo nos termos conceituais em referencia aos quais se desenvolve a 16gica formal. Na medida que a ciencia empirica e logicamente consistente, a imagina9ao transcendental tambem o e.
Assim, evitamos ter que discutir o problema de ate que ponto o
pr6prio conceito de consistencia 16gica e conceito transcendental
da 16gica e nao algo que seja dado efetivamente em alguma
teoria empirica.

f) Espa1rotecnologico e reflexäo metodologica

A partir de nossa reflexao metodol6gica, surge o possivel
espa90 teol6gico, enquanto, teoricamente, temos que admitir um
espa90 intermediario entre o humanamente possivel e o logicamente contradit6rio. Essa e a nossa conclusao. Os principios de
impossibilidade das ciencias empiricas descrevem impossibilidades para a a9ao humana, mas aquilo que afirmam como impossivel nao e logicamente contradit6rio. Desse modo, detectamos
um conjunto de mundos pensaveis que se intercala entre o humanamente possivel e o logicamente contradit6rio.
Esse conjunto de mundos pensaveis, mas humanamente
impossiveis, desdobra-se em dois: a partir dos principios de imposdbilidade, o mundo do possivel imaginario, que e humanamente
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impossivel; a partir do reconhecimento intersubjetivo dentro do
conjunto material e sensual fluidamente compartilhado, a imaginac;äo transcendental. No quadro desse desdobramento, surgem
ilusöes humanas que, apesar dessa impossibilidade, sustentam a
possibilidade humana de ocupar esse espac;o do impossivel. Segundo o desdobramento indicado, aparece entäo a ilusäo transcendental, que pretende poder realizar o possivel imaginario atraves de progressos infinitos ou a mitificac;äo transcendental que
pretende poder realizar o objeto da imaginac;äo transcendental por
meio da ac;äo direta. Ern ambos os casos, trata-se de formas ilus6rias de ocupar o impossivel em nome de possibilidades humanas,
que desembocam sempre na destrutividade diante da vida humana ao impossibilitarem uma sociedade humanamente sustentavel.
E no quadro dessa analise que se teria que buscar o lugar
teol6gico correspondente. Näo pretendemos que as ciencias empiricas tenham ou possam ter uma teologia. Certamente näo a tem.
No entanto, podem ter lugares de reflexäo nos quais uma reflexäo
teol6gica pode se situar racional e responsavelmente. Podemos
nos aproximar da questäo a partir de uma afirmac;äo bastante
comum entre os cientistas empiricos, afirmac;äo que sustenta a
existencia de algo como um ateismo metodol6gico das ciencias
empiricas. Segundo essa afirmac;äo, as ciencias empiricas
abstraem-se de qualquer referencia a ac;äo extra-humana ou
extramundana para a explicac;äo dos fenömenos empiricos. Nenhuma explicac;äo e aceitavel, a näo ser que recorra a causas
imanentes do pr6prio mundo empirico. Sem negar o fundo desse
postulado metodol6gico, a expressäo com a qual se introduz e
duvidosa. Afirmando um ateismo metodol6gico, faz uma simples
afirmac;äo negativa, que exclui tipos inaceitaveis de explicac;äo.
Sob esse escudo negativo se introduz uma afirmac;äo positiva
por pura contradic;äo: buscar as causas claramente imanentes.
Ora, as ciencias empiricas näo fazem isso nos termos dessa
generalidade. Elas perguntam muito mais quais säo as leis da
natureza, quando vemos a natureza do ponto de vista das possibilidades humanas. Aquilo que se revela impossivel do ponto
de vista da ac;äo humana met6dica e considerado como lei da
natureza. A polarizac;äo näo se da entre causas extramundanas e
causas imanentes e sim entre ac;äo extramundana e ac;äo humana.
A ciencia empirica investiga teoricamente os possiveis alcances
da ac;äo humana e, a partir desses alcances, determina as causas
da ac;äo humana possivel. Se se quiser continuar falando em
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termos negativos de atefsmo metodol6gico das c1encias empfricas, entäo ter-se-ia que falar em termos positivos do antropocentrismo dessas ciencias. Na outra formula<;äo, se identifica simplesmente uma ciencia das possibilidades da a<;äo humana com
conhecimento da natureza como tal, como coisa em si.
Dessa forma, porem, a ciencia empfrica assume aspira<;öes
metaffsicas ilfcitas. Pretende falar da natureza quando s6 fala
das possibilidades da a<;äo humana diante da natureza. Por isso
e que näo chega a leis da natureza, mas somente a leis de validade objetiva da a<;äo do homem em rela<;äo a essa natureza.
Chamar esse antropocentrismo das ciencias empfricas de atefsmo
metodol6gico pode ser um modo de falar ou um a priori metaffsico que näo cabe nas ciencias empfricas. No primeiro caso, näo
tem importäncia, embora seja inconveniente devido a possfveis
mal-entendidos; no segundo caso, näo e lfcito do ponto de vista
da metodologia.
Devido a esse antropocentrismo das ciencias empfricas, sur-•
ge um possivel lugar teol6gico a partir das impossibilidades humanas que näo sejam logicamente contradit6rias, ou seja, a partir dos princf pios de impossibilidade que säo princf pios de impossibilidade da a<;äo humana. Esse espa<;o teol6gico surge a partir
de um juizo ontol6gico que näo se volta contra as ciencias empiricas, embora tambem näo se derive delas. Esse juizo constitutivo
do espa<;o teol6gico afirma que e realmente possivel para uma
a<;äo hum_ana aquilo que näo o e do ponto de vista dos princfpios
da impossibilidade. Uma prova ontol6gica de. Deus diria: devido
ao fato de ser necessario pensar esse impossfvel e de, sem pensa-lo, näo se poder conhecer o possivel, esse impossivel tem que
ser possfvel; mas, como näo o e a partir da a<;äo humana, deve
haver um Deus para o qual e possivel. Corno ja dissemos varias
vezes, a prova ontol6gica s6 e valida para crentes e, assim, näo
vamos atribuir-lhe o carater de prova, mas sim simplesmente o
carater de juizo constitutivo que surge em resposta a pröblemas
do sentido da vida humana.
No entanto, as ocupa<;öes do espa<;o teol6gico näo säo necessarias e explicitamente teol6gicas, misturando-se com ocupa<;öes
humanas ilus6rias. Nesse caso, prescindimos de posi<;öes humanas que seriam imunes a qualquer ocupa<;äo desse espa<;o por
um desinteresse profundo, embora parec;a que esse fenömeno e
menor do que se acredita.
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Mais importante do que isso e a ocupa9äo do espa90 teo16gico por ilusöes humanas do tipo da ilusäo transcendental ou
da mitifica9äo transcendental. 0 ateismo moderno se desenvolve
muito mais com base em tais ilusöes e näo como resultado do
desinteresse humano pela possibilidade do humanamente imposdvel. E ai que tem suas raizes o ateismo marxista e o ateismo
metafisico das ciencias empiricas camuflado como ateismo metodol6gico. Tarnbern ai residem o ateismo que vimos em Albert e,
em geral, o ateismo burgues que aparece com a RevolU<;:äoFrancesa. Todos esses ateismos se sustentam na ilusäo transcendental
ou na mitifica9äo transcendental. Mas essas ilusöes näo säo necessaria e explicitamente ateias: muitas vezes usam a religiäo e a
teologia como decora9äo transcendente das ilusöes que estäo em
sua raiz. A teologia decorativa pode ter muitas formas. Ja vimos
a forma que assume em Albert, que identifica o religioso com o
etico-pratico, sendo o etico-pratico motiva9äo de progressos infinitos de ma infinitude que se refor9a com motiva96es religiosas e
transcendentes. Ern geral, as teologias panteistas tambem tendem
a apresentar essa fun9äo decorativa de ilusöes.
A ocupa<;:äo teol6gica do espa90 teol6gico s6 ocorre com
toda a nitidez quando se passou pela critica das ilusöes, seja do
tipo da ilusäo transcendental, seja do tipo da mitifica9äo transcendental. Entäo, aparece pura e simplesmente a impossibilidade
humana de realizar o humanamente impossivel. E, limitando-nos
a analise da tradi9äo cristä, a partir do juizo constitutivo do espa90 teol6gico, Deus aparece como aquele para o qual e possivel
realizar o que humanamente e impossivel. Com efeito, na teologia
atual se operou a ruptura com o cristianismo decorativo e motivador de ilw:öes transcendentais. Apesar disso, tambem e certo que,
sobretudo nos paises capitalistas desenvolvidos, esse tipo de
cristianismo bizantino continua sendo o dominante, tendo a sua
dispo::;i9äo gigantescos meios de propaganda e apoio do grande
capital e dos governos. Todos seguem a mitifica9äo <los progressos infinitos de ma infinitude e as correspondentes ilusöes transcendentais. Seguem o "In god we trust", com a condi9äo de
que se trate daquele que esta impresso no d6lar.
No entanto, por detras desse impressionante poder de um
cristianismo que glorif ica o poder aparece a ruptura teol6gica
que rompe com a degrada9äo da religiäo como simples decora9äo
e motiva9äo de ilusöes transcendentais. Ern parte, e uma ruptura
muito mais da teologia academica. Mas, especialmente no Tercei302
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ro Munda - e, em sua forma cristä, particularmente na America Latina, como o continente do Terceiro Munda que possui mais
tradi<;:6es cristäs -, a ruptura aparece a partir de movimentos
populares de liberta<;:äo que se expressam no ämbito das igrejas
cristäs e säo acompanhados de pensamentos teol6gicos de ruptura
com o cristianismo decorativo do poder burgues. Essa teologia
se apresenta como teologia da liberta9äo.
As rupturas da teologia academica nos paises capitalistas
desenvolvidos e o aparecimento da teologia da liberta<;:äono Terceiro Munda apresentam muitos elementos em comum, mas tambem algumas diferen<;:asfundamentais. A medida que essa ruptura
surge em termos de impossibilidades humanas, podemos analisar as diferen<;:as indicadas a partir do desdobramento dessas
impossibilidades em possibilidade imaginaria e imagina9äo transcendental. Pressupomos que, em rela<;:äoa ambas, a critica das
ilusöes se deu de tal modo que se exclui tanto a ilusäo transcendental, ou seja, os progressos infinitos e a a<;:äodireta como caminhos para tornar tais impossibilidades possiveis.
Entäo surge uma reflexäo teol6gica a partir da possibilidade
imaginaria enquanto espa<;:oda impossibilidade humana. Corno
ja vimos anteriormente, na discussäo sobre as posi<;:6esteol6gicas
de Albert, uma teologia correspondente, quando construida em
termos cristäos, s6 pode afirmar sua possibilidade a medida que
afirme Deus como aquele que algum dia transformara esta terra
em outra, que sera terra sem morte, o que s6 pode acontecer porque as possibilidades imaginarias se tornaram reais pela a<;:äode
Deus. Ern termos sinteticos, esse Deus se expressa como aquele
que ressuscita os homens dentre os mortos. Para poder faze-lo, ele
tem que ser todo-poderoso e, portanto, o criador do mundo. E,
para faze-lo efetivamente, tem que ser o Deus do amor, que, por
seu amor aos homens, salva-os no firn. Por um lado, trata-se de
teologia objetiva, na qual Deus aparece como sujeito atuante. Por
outro lado, trata-se de teologia que substitui a ilusäo transcendental como racionaliza<;:äo dl:lspossibilidades humanas para alem
do possivel por uma racionaliza<;:äo de Deus, um Deus que pode
fazer aquilo ao qual a ilusäo transcendental s6 pode aspirar.
A teologia surgida a partir da imagina<;:äotranscendental e
seu respectivo impossivel, em contrapartida, näo contradiz essa
teologia objetiva, mas a modifica radicalmente. Nessa teologia,
Deus näo e sujeito atuante em primeira instäncia. Esses sujeitos
atuantes säo os homens. E mais: somente os homens säo sujeitos
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atuantes empiricamente dados. Essa teologia parte da relac;äo
entre sujeitos humanos que se reconhecem em meio a comunhäo
e a comunidade daquilo que tem, tanto a partir do amor ao
pr6ximo, do trabalho e da festa como a partir de situac;6es nas
quais tal reconhecimento se produz. Enquanto tal reconhecimento se produz, Deus esta presente na relac;äo entre esses sujeitos.
Assim Deus näo e primordialmente uma construc;äo objetiva, da
qual cada um se aproxima com a pergunta: "Deus existe?" Ao
contrario, e alguem que esta presente la onde os sujeitos se tratam
como sujeitos. Ou seja, a presenc;a de Deus se concretiza: a relac;äo primordial näo e entre um homem-sujeito e um Deus-sujeito,
mas sim entre homens-sujeitos que, tratando-se como tais, operam
a presenc;a de Deus. Na parabola do samaritano, embora o pobre
que caiu em meio aos ladr6es eo pr6prio samaritano sejam ateus,
em seu reconhecimento eles operam a presenc;a de Deus. Embora
tenham todas as ilus6es transcendentais do mundo juntas, operam
a presenc;a de Deus em seu reconhecimento como sujeitos. Naturalmente, tomar consciencia disso envolve problemas, mas o fato
fundamental da presenc;a de Deus se produziu concretamente.
Assim, nesse reconhecimento ha libertac;äo juntamente com
a presenc;a de Deus. Entretanto, para tal teologia, a transformac;äo da sociedade e conseqüencia necessaria dessa libertac;äo,
devendo ser de tal modo que a nova sociedade constitua apoio
estrutural para essa libertac;äo. Dai sua insistencia na satisfac;äo
das necessidades basicas e sua tendencia socialista no sentido
de que essa transformac;äo socialista, com sua possibilidade do
planejamento global do processo produtivo, e que permite tal
satisfac;äo das necessidades basicas e, conseqüentemente, pode
constituir apoio objetivo para a libertac;äo e a presenc;a de Deus
nas relac;6es subjetivas.
Essa e a razäo pela qual a teologia da libertac;äo insiste
tanto em que näo deve ser distinguida da teologia objetiva
enquanto tal, mas sim somente em relac;äo ao metodo empregado.
Ela insiste muito mais no fato de ser uma forma diferente de
fazer teologia: teologia feita a partir das pobres, teologia a partir
da predilec;äo pelos pobres, teologia a partir da praxiologia. Mas,
cnquanto essa libertac;äo aspira a transfonnac;äo social para se
universalizar, ela tambem e, evidentemente, teologia politica.
No entanto, embora a presenc;a de Deus seja uma obra que
resulta do reconhecimento entre os sujeitos, por analogia temos
que falar tambem necessariamente do Deus-sujeito. Embora ele
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seja o suJetto no interior do qual os sujeitos humanos se reconhec.em, nao se pode falar desse Deus a näo ser em termos que o
apresentem como sujeito. Entäo, o ämbito do reconhecimento
entre os sujeitos passa a ser o reino de Deus na hist6ria, onde se
opera a presern;a de Deus, que s6 pode ser concebido como o
Deus-sujeito. 7
Par isso e que ela apresenta uma ponte ligando-a a teologia
objetiva, posto que tambem a imaginac;äo transcendental, a partir
de sujeitos que E:ereconhecem em sua aspirac;äo universal, e uma
impossibilidade humana. A esperanc;a considera o Deus-sujeito
como aquele que a levara a sua plenitude contra todas as possibilidades humanas.
No entanto, essa plenitude implica todos os elementos da
teologia objetiva, especialmente a ideia de que sera Deus quem
ressuscitara os homens dentre os mortos. Par isso, näo ha entre
elas contradic;äo radical, mas sim profunda diferenc;a no ponto
de partida da reflexäo. A teologia objetiva reflete a partir de
um Deus que se encontra acima das homens, mas que se dirige
a eles por seu amor. Ern contrapartida, a teologia da libertac;äo
e subjetiva, refletindo a partir de um amor entre sujeitos humanos que e amor de Deus. 0 amor de Deus näo vem de fora: torna-se efetivo enquanto existe amor entre os homens. Par isso,
desE:eponto de vista, e exatamente o mesmo dizer que o reino de
Deus e obra de Deus ou dizer que ele e obra das homens, embora
o Deus-sujeito seja considerado como aquele que pode realiza-lo
em sua plenitude. E pode faze-lo porque os l10mens se humanizam atraves do amor.
Isrn nos permite uma ultima reflexäo metodol6gica generalizada. 0 antropocentrismo das ciencias empiricas gera norma
metodol6gica, que podemos resumir segundo Feuerbach: o homem
cria Deus segundo a sua imagem. Toda a nossa analise anterior
seguiu essa norma. Ao falar teologicamente, o homem cria espa<;oteol6gico e o preenche pensando Deus a partir das impossibilidades humanas e, portanto, em conceitos de impossibilidades
humanas, embora levados a seus limites transcendentais.
Se, ao inves de partir do antropocentrismo das ciencias
empirica-s parte-se do postulado de ateismo metodol6gico das
ciencias, interpretando esse ateismo em termos metafisicos, a
7 Gustavo Gutierrez, Teologia de la Liberaci6n, Salamanca, 1972. (ed.
Bras. Teologia da Liberta9ao, ed. Vozes, Petr6polis, 1983).
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tese de Feuerbach implica tambem a tese metafisica segundo a
qual Deus e uma ilusäo do homem. E, com efeito, Feuerbach a
entendia nesse ultimo sentido.
No entanto, a partir do antropocentrismo das ciencias empiricas, trata-se de norma metodol6gica seguida necessariamente
por qualquer ciencia da religiao, enquanto toma o fenömeno
religioso como seu objeto empirico. Por isso, uma ciencia empirica da religiäo näo e teologia. No entanto, qualquer teologia que
sustenta Deus como uma verdade tambem parte da norma metodol6gica de que o homem criou Deus a sua imagem.
Entretanto, o ponto de vista teol6gico precisa ampliar essa
afirma9äo. E essa amplia9äo pode ser enfocada primeiro atraves
da amplia9äo da expressäo de Feuerbach em sentido que coincide com aquilo que ele quer dizer. Entäo, diriamos o homem cria
Deus segundo a imagem que o homem faz de si mesmo. Da ideia
que o homem faz de Deus pode-se derivar a ideia que o homem
faz de si mesmo. Dai deriva a teoria da aliena9äo de Feuerbach,
que pressupöe a interpreta9äo metafisica do ateismo metodol6gico das ciencias empiricas. Assim, Feuerbach poderia dizer:
enquanto o homem faz uma imagem verdadeira de si mesmo,
deixa de criar um Deus segundo essa sua imagem. Desse modo,
o fato de o homem criar um Deus testemunha o fato de que o
homem ainda näo se conhece a si mesmo. Entäo, o homem realiza-se a si mesmo - e Deus fica sobrando. Evidentemente, nesse caso, outro pressuposto e a afirma9äo da ilusäo transcendental de que o homem e dono de todas as suas possibilidades imaginarias, o que desemboca na afirma9äo de progressos infinitos de
ma infinitude.
Superada essa ilusäo transcendental, o homem tambem continua criando um Deus quando se conhece a si mesmo. Na medida em que o homem se defronta com a possibilidade imaginaria
e com a imagina9äo transcendental, essas impossibilidades näo
de:aparecem pelo fato de o homem se reconhecer a si mesmo e
atuar em consonäncia com isso. Mesmo entäo, o homem que se
conhece a si mesmo e que sabe o que e, continua criando um
Deus, que agora reflete adequadamente o que o homem e. Sem
passar ainda para a verdade teol6gica, podemos distinguir entäo,
inclusive nos termos de Feuerbach, entre deuses falsos e deuses
verdadeiros: a medida que o homem näo se conhece a si mesmo,
cria um Deus que reflete uma falsifica9äo do homem; mas, quando se conhece a si mesmo, cria um Deus que reflete o homem
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como realmente ele e. A conclusäo e que, nunca conseguindo
conhecer-se a si mesmo adequadamente, o homem tambem nunca
produzira uma imagem de Deus que reflita adequadamente o
homem como ele e. A cria<;:äode deuses e entao criai;:äo de imagens de Deus, na qual a busca humana para conseguir saber e
ser aquilo que o homem realmente e constitui, ao mesmo tempo,
a busca de imagem de Deus que reflita adequadamente o homem
como ele efetivamente e, embora essa busca näo chegue a nenhum
lugar determinado.
Ate ai, continuamos dentro da norma metodol6gica segundo a qual o homem cria Deus segundo a imagem que o homem
tem de si mesmo. Evidentemente, quando o ponto de vista teol6gico introduz uma afirma<;:äo de verdade, tem que passar para
alem dessa norma metodol6gica sem aboli-la.
Entäo, aparece na visäo teo16gica um Deus que cria o
homem segundo a sua imagem de tal modo que, sem conhecimento direito de Deus, o homem busca Deus criando imagens
de Deus segundo a sua pr6pria imagem. Mas, sendo o homem
criado a imagem de Deus, a busca de Deus pela criai;:äo humana
de imagens de Deus tem que tender a imagem do Deus verdadeiro, enquanto o homem consiga alcani;:ar uma imagem e uma
realizai;:äo dessa imagem que corresponda aquilo que o homem
realmente e. Nessa visäo, afirmando-se a si mesmo, o homem
afirma a imagem de Deus. Fazem~o uma imagem de Deus, ele
faz uma imagem de si mesmo que coincide com a imagem de Deus,
com aquilo que o homem e e com aquilo que e o Deus verdadeiro. Desse modo, o desenvolvimento da critica de Feuerbach a
religiäo desemboca muito mais na teologia subjetiva da teologia
da libertai;:äo.
Naturalmente, trata-se de um resultado cuja validade depende inteiramente daquilo que chamamos de juizo constituinte do
espai;:o teol6gico, segundo o qual aquilo que e humanamente
impossivel, apesar de tudo, e possivel. Trata-se de um juizo onto16gico, nao justificavel a partir das ciencias empiricas, mas que,
sem duvida, encontra-se em rela9äo de coerencia e complementariedade com elas.
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Como arte do possível, a política contém uma crítica
a ra:?aoutópica sem a qua/ nao é possível estabelece-la. Ésse "nao é possível" nao é algo dado, mas sim al, go que deve ser descoberto. O que podemos saber é
que sua descoberta passa pela conceitua9ao do impossível, diante do qua/ vai senda elaborado e experimentado aquilo que é possível. Por isso mesmo, o impossível também é algo que deve ser descoberto. Daí o fato
de a história ser tanto uma história das possibilidades
como uma história das impossibilidades humanas.
A partir das correntes mais importantes das sociedades modernas, o Autor procura seguir o processo de
crítica e de produr;ao de utopías, tentando descobrir
as suas mais variadas formas para sistematizá-las e, assim, tentar uma crítica mais geral desse pensamento
utópico em seu conjunto.

-4>

a"'
o

.e

e

tio
C)

<

¡,;
c.
Ql

u

FRANZ
J. H1NKELAMMERT
, doutor em economía pela Universidade Livre de Berlim; é um
nome, familiar aos cientistas sociais da América Latina.
1963-1973: professor na Universidade Católica do Chile, membro do CEREN.
1973-1976: professor convidado da Universidade Livre de Berlim: desde 1976: professor e pesquisador do CSUCA, San José; Costa Rica, e integrante da equipe de
pesquisadores do DEI. Entre suas publica95es figuram As armas ideológicas da marte
(Ed. Paulinas, Sao Paulo, 1983), Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia
(Buenos Aires e Santiago do Chile, 1970), Dialéctica del desarrol!Q desigual (Santiago do Chile 1970, Buenos Aires 1974), A radicalizar;ao de direita dos democrata-cristaos (em alemao, Berlim 1976), Ideología del sometimiento (San José 1977),
e muitos artigas em diferentes publica95es. Desde 1979 dirige a pós-gradua9ao em
Economía na Universidade Nacional Autónoma de Honduras.

"'
.:

o
o
,;,
o

~tSQU/s4

,;,
.,

&

z

111

1J~OJt1e

!!!

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

