
oAutor disc01Tesobre os diversos materiais que entram nas propos-
tas te6ricas dos sistemas politicos. Mostra que toda teoria politica
tem como base uma teoria da hist6ria e uma antropologia. Segundo
oAutor, 0 material de basepara qualquer teoriapolitica inclui muito
de "convicfao" ..Por isto, quem quiser elaborar uma teoria politica
nova deverd fazer, em relafao as fontes de referencia, uma distinfao
entre autores importantes e autores da moda. Disto, certamente, de-
penderd a solidez da nova proposta. Passa entao 0 Autor a fazer al-
gumas consideraf6es sobre os conceitos e autores que sao como que
as rafzes das teorias politicas. Entre estes figuram, naturalmente, os
classicos, como exemplares e paradigmaticos. Mostra a relafao entre
apolitica, a literatura, a psicanalise, a hist6ria e a filosofia, que a tu-
do envolve com sua conceituafao te6rica fundamental para a teoria
polftica. Por ser dinamica, na politica sempre haven} "ideologia",
hist6ria e opiniao. Por isto, na conclusao 0 Autor sugere como ten-
denciosas e ingenuas idiias que falam do fim da hist6ria, da polftica
e da ideologia.

Certamente a constru~ao de uma teoria, em qualquer area,
pode ser comparada a constru~ao de casas ou de coisas que sao ob-
J~tos da engenharia e da arquitetura: sempre h3 a necessidade de
simetria e propor~ao, de par com a verifica~ao dos materiais e 0

se?t.ido dos nfveis e dos prumos, alem da funcionalidade e de urn
mInImode estetica.

_ Na constru~ao de uma teoria polftica se engloba (ou se pres-
SUpoe)uma teoria da hist6ria e com ela uma teoria do homem - daf
seu fascfnio, sua complexidade, sua precariedade.

Construir uma teoria, em filosofia social ou em polftica, en-
valve uma coloca<;aode materiais: vez por outra encontramos livros
cOm este tftulo, "materiais para urn estudo sobre isto" (Bausteine

:---------
NELSON SALDANHA ~ jurista e fil6sofo. Ex-professor do departamento de Filosofia
da UFPE.



em alemao), alias urn tipo de titulo que caiu de moda. Materiais
que se "arrumam" em determinados pIanos, que se suportam e se
apoiam ou se desencontram, convergem ou separam-se, jus-
tapoem-se ou interagem.

Creio que os diversos "temas", que correspondem mais ou
menos as diferentes "disciplinas" academicas, especialmente em
ciencias sociais (0 poder, a arte, a propriedade, a linguagem), for-
mam como patios, nos quais - por conta das diferentes "disciplinas"
- se vao empilhando atraves dos seculos referencias e questiona-
mentos: pilhas de cita~oes, alusoes, obras, conceitos, imagens, pro-
blemas. E as vezes estes questionamentos e aquelas referencias
transbordam de urn patio para outro, por cima dos muros meto-
dol6gicos, ou se distribuem entre dois ou mais patios, sempre que 0
acumulo de materiais se adianta ao tratamento conceitual ou inter-
pretativo que em essencia constitui a constru~ao te6rica.

Na revista Atlante (1990, ana I nC?2) encontro reprodu~oes
de admiraveis fotos de Anne Garde, fotos que foram realizadas
como uma serie sob 0 titulo "Projeto para urn palacio" e tiradas
perto de Bordeaux. A perfei~ao tecnica reune, nelas, 0 ins6lito.e 0
genetico, 0 poetico das folhas e dos reflexos na agua e a agressivi-
dade dos detritos. Constru~oes semidestruidas , cali~a vermelha,
ruinas meio fantasticas e rastilhos parecendo fogo, reativados pela
incidencia da luz.

Como Construir urn palacio com materiais tao dispares e
com tal dispersao de enfoques? Talvez submetendo a fotografia
mais impressionanteJ a que reproduz ruinas em diferentes pontos
de distancia, os trastes das outras. A constru~ao ha de ser imagina-
ria, ha de ser uma inven~ao 6tica e cromatica da fot6grafa, mas tenl
uma realidade estetica e envolvera a aquiescencia do espectador -
com sua variabilidade de perspectivas.

o material conceitual e uma especie de equipagem, que se
articula em forma de referencias e se sustenta afinal sobre "con-
vic<50es".Atraves dos seculos a prolongada sustenta<5aodos traba-
lhos te6ricos consagrou uma serie de livros, que SaDpontos de re-

ferencia na chamada hist6ria-das-ideias. Ao elaborar-se uma teoria
polftica sera conveniente distinguir entre os autores realmente im-
portantes d.en!r? do q~e ,~evem dizendo (e dentro do que registra a
chamada histona das IdeIas) daqueles que apenas estao na moda.
Conve~ advertir que existem autores e livros que, apesar de pouco
conhe~ldos, podem. tra~er ma~eriais valiosos como informa~ao ou
sugestao. Existem clta~oes mms ou menos necessarias, umas que ja

'se d~gastaram com 0 uso e se tornaram lugares comuns (no mau
sentIdo do termo), liutras nem tanto. A existencia de modas no to-
cante_as cita~oes e urn fen6meno que tern sua hist6ria, desde as ex-
pressoes de Homero presentes nos dialogos de Platao as frases ro-
ma!1as encrust.adas nos ~n~aios de Montaigne' e aos comport ados
artIgos de reVlStas acade~lcas. no seculo vinte. Todos sabem que
nos ano~ sessenta era pr~clSo.cltar Fromm e Marcuse (mais do que
Horkhe~mer e Adorno, mfehzmente); depois vieram Althusser e
GramscI, Claude Lefort e Castoriadis, Foucault e mais outros. Ou
entao, urn pouco para a "direita", Popper e Hayeck, Kolakowsky e
Rawls.

Em seu liv;o .so~re :'Tecnica. ~ Cien~ia como Ideologia",
~aber~as (~le pro~~l10tao cltado e cltavel ho]e) se referiu as "clas-
sific~~~e.sblpolares que foram acumuladas pela sociologia desde
se~ ~!clO: contrato e status, comunidade e sociedade, rela~ao
pnmana. e rel~~ao secundaria, cultura e civiliza~ao, varias mais. Es-
tas classifica~es entretanto tern sua relevancia na medida em que
expressam 0 enco~tro entre a visao evolutiva, que menciona fases,
e 0 ~~or~ conceltual, que propoe tipos Mas e sempre util saber
relatI~zar, encontrando a medida alem da qual 0 usa de tais ex-
pressoes fica abusivo ou ingenuo.
h' E mais ou menos semelhante 0 caso das alusoes, tornadas
o]e,lugar comum, a crise, e com ela ao advento de indicativos des-

q.ual~ficadores, tais como a massifica~ao, a burocracia, 0 organiza-
c~nlSmo, ? vulgaridade (Heidegger mesmo aludiu a coisas assim
dP.ra menClOnar a queda de myel do humano a queda no se' Bour-leu lh . . ", .reco e cntIcamente 0 tema em seu estudo sobre a ontologia
poIitIca do fil6sofo da Floresta Negra).
ta ,~ c~mo as ressonancias de certos conceitos (ou suas "cono-
" ~~ ) tern o.que ver com sua procedencia ou sua rela~ao com
amblto~ culturalS, ha que ver-se se a teoria polftica que se constr6i
se destma " d'" . .d ao mun 0 mteIro, Vlsando valer para orientes e oei-
ent~, ou se volta para determinado contexto, para tal ou qual

COntmente, na<5aoou classe.



Muitos pensadores tern come~ado pelo proprio conceito de
politica. Este conceito, como se sabe, ocorre com certo relevo na
obra de Carl Schmitt (urn autor pro-nazista com alto nfvel teorico e
meio contagiado, creio, pelo expressionismo), que definia 0 "politi-
co" como urn terna dominado pelo binomio amigo-inimigo. Claro
que a defini~ao schmittiana tinha 0 que ver com suas concep~6es
gerais, mas 0 binomio acerta na parte da politica que conceme a
disputa: luta que nao se confunde com a inimizade pessoal. Mas a
politica, que e muito mais do que 0 direito 0 espa~ do imprevisf-
vel, comporta angula~6es conceituais muito variadas: nao se pode
reduzf-Ia ao economico, nem ao cultural, nem ao militar - como
sempre pens am os teorizadores da guerra desde pelo menos Clau-
sewitz.

A proposito disto cabe repensar 0 conceito de politica (e
"politicidade") no sentido de sua amplitude. Os tempos modemos,
com a consolida~ao das imagens e das disciplinas que cercam au
completam a da politica (economia, direito etc.), tenderam a estrei-
tar seu conceito, restringindo seu perfil ate quase confundf-Io com
o do Estado. Hoje porem se pode retomar a no~ao de politica em
sua devida larguesa, correlata da antiga ideia de polis e da int~ra-
tiva pluralidade de conteudos que ele conduz.

Passemos ao material historico, cuja importancia nao se ne-
cessita enfatizar. St.m ele nao se pode elaborar uma teoria politica -
nem qualquer teoria nos domfnios das ciencias "sociais", a menos
que se queira ficar ao nfvel das cogita~6es conceituais sem buscar a
compreensao mais funda. Mesmo a reflexao axiologica necessita da
referencia aos lastros historicos: os valores ocorrem na historia,
constroem-se conceitualmente dentro da historia, e por outro lado
a historia se compreende melhor com a alusao a elas.

Na historia encontram-se, ou a historia atribuem-se, linhas
demarcatorias: "a historia" e urn conceito vago que ganha sentido
(e imagem) se se pensa nas partes que a constituam: partes, fases,
"contextos". E naquelas linhas se situa (porque a historia e feita de
espa~os, onde as coisas se situam) a problematica do "antigo".

,. Nao ,:ou es9uadrinhar a va~dade do termo, ja recusada pela
cntl~a, que u;cluslve sabe sua ongem e sua inten~ao, mas fixar a
no~ao de antigo como contraponto de "modemo" ainda na seculo
XIX (em Benjamin Constant por exemplo). Alia; 0 tema das dis-
tin~6e~ entre politica antiga e modema tern sua historia, que inclui
M~qUlavel,Constant, c;ro~e, Leo Strauss, Finlay, Cerroni. 0 antigo
sena 0 antecedente pnmerro, dentro entretanto de urn ciclo: a ele

, se atribui carater exemplar (escrevi em 1975 urn ensaio sobre os
"classicos" como exemplares). A ele se atribui sentido de base
ponto de partida e paradigma, confirm ado e negado pelas moder~
Iiidades que se the seguem.

. Volto .por urn mome~t~ a referencia as fotos que represen-
ta~am 0 proJ.eto d~ urn palacIo. ~las tern como ponto mais alto au
malS expresslvo a lmagem de rumas avermelhadas que se alinham
e~t~e 0 pri~eiro plano e 0 hori~onte. Ou seja, configuram as linhas
basIC~. Entao talvez se possa dlzer que as rufnas das teorias antigas
(manhdas, restauradas, revisitadas pelos posteros) vem dando as li-
n?as basicas para as te?rias mais recentes. Ou antes, que devem
da-Ias, para 9~e. as teo.nas recentes as integram em sua propria e
sempre proVlsona arqUltetura.
. Com fr~qiienci~ se tern dito que os textos politicos antigos

tinham excesslva rela~ao com monarcas e feitos militares. A obser-
va~ao tern sentido quando se pensa em coras de hist6ria com con-
teudo polftico, como as de Her6doto e Tucfdides ou mesmo nas
alus6es de Maquiavel a tramas, conspira~6es e vit6~ias. Este assun-
to pode .ser objeto de reflexao, inclusive a partir da diferen~a de
p~rsp.echvas: .a.modem a (e. sob~etudo contemporanea), ligada as
Cle~CIaSrelahvlzantes - soclOlogIa, antropologia, psicologia -, e a
anhga, presa a uma visao mais etica, mais formal e mais hieratica
dos fatos.
m Entretan~o 0_que se t~m de entender san os processos, ele-
cl~n~os e combma5?es at~aves ,do.s quais se f?rmaram as imagens
.aSSlcassobre pohhca. DIgO classlcas no senhdo de antigas , prin-

clpal~ente greco-romanas, e no sentido de exemplares, com a re-
cep~ao de que tratei algo acima.
'" As imagens sobre "cidade" (polis, civitas, urbs) "democra-

clasb" "N . ,. ' 0 re povo. a verdade nao san somente os elementos te6-
fIcos _que dao forma a estas imagens, que san tomadas como ex-
rr~s~ao de experiencias peculiares. Claro que ha componentes
eOfICOS,dentro do modo como a linguagem fixa por~6es de expe-



riencia. Mas em certos casos constatam-se interferencias. Urn caso
interessante no pensamento antigo (antigo em sentido amplo), e
aqui retoma 0 assunto dos feitos militares, e a ligaliao entre a
alusao ao exito na guerra e a excelencia dos govemos. Encontra-
mos isto na glorificaliao dos mODarcas,que nos relatos egfpcios e
caldeus aparecem como esmagadores de inimigos, e que nos baixo-
relevos aparecem enormes diante do diminufdo talhe dos derrota-
dos. Mas tambem no pensamento grego as vitorias militares sac
mencionadas como comprovaliao das vantagens da democracia.
Pode-se citar no caso as observa¢es de Herodoto sobre os gregos
representando a liberdade, contra os persas representando 0 des-
potismo (0 tema se complica em Tucfdides, no qual aparece a ima-
gem de uma cisao entre a cidade e 0 exercito). 0 assunto esta colo-
cado com luminosa erudiliao no livro de Nicole Loraux "A in-
venliao de Atenas", e no de Cynthia Farrar sobre "As origens do
pensamento democratico". Ha tambem algo a respeito no estudo
de Marcos A P. de Souza sobre 0 estrangeiro e 0 barbaro na antiga
Grecia, dentro do volume "Cultura Grega Classica", organizado or
Loiva Felix e Miriam Goettens, editado pela UFRS.

Mutatis mutandis, e bem em nossos dias, confusos dias,
acha-se 0 trabalho dos meios de comunicaliao "ocidentais", e de al-
guns intelectuais pouco independentes, no sentido de associar os
exitos militares norteamericanos a validade do way of life dos Sta-
tes, e da excelencia de sua forma de govemo. Isto ocorreu muito
claramente nos dias da guerra do golfo, quando 0 poderio belico de
uma naliao grande e rica se impos sobre urn povo pobre e mal ar-
mado, destruindo paredes antiqulssimas em nome de interesses
economicos e em proveito dos elogios ao orgulho do vencedor.

Interpreta¢es: do mesmo modo que urn conjunto de fatos
se toma inteligfvel em funliao de uma ideia unificadora que remete
as partes a uma perspectiva maior, assim os dados e os elementos
de uma teoria se organizam segundo urn pensamento mais ou me-
nos central que corresponde a urn "entendimento" e portanto a
uma interpreta~ao. Cada uma das grandes teorias (ou dos grandes
"sistemas") historicamente dadas sac montagens interpretativas
organizadas dessa forma: assim a de Platao, assim a de Hobbes, a
de Rousseau etc. A teoria do matriarcado foi no seculo XIX uma

especial maneira de entender determinadas coisas como 0 foi 0. . ,
dafWlrusmo , como 0 marxismo (este inclusive fundindo a teoria
economica inglesa com moldes hegelianos adaptados a uma in-
tenliao especffica).

A? trabalhar sobre problemas geneticos, e nisto se centra a
construliao de qualquer "teoria", encontra-se 0 material de ideias _
ideias .historic~mente s}tuadas - escalonado em diferentes pIanos.
Ou .se}~,as ACOlS~empI1hadas nos diversos patios, a que me referi
no lruCIO,tern diferentes formatos e se relacionam de diferentes
modos. 0 conhecimento dos textos classicos e sem duvida essencial
mas alem deles ha que conhecer 0 que se disse ou se diz sobre eles:
alias 0 mais comum e ler-se "sobre" os autorci maiores mesmo o~
modemos, e depois chegar-se ao contacto direto com ~les. Uem-
s.ehistorias. do pensamento po~itico, com exposi¢es sobre os socia-
listas, depolS se tenta 0 acesso as obras de Proudhon ou Fourier. As
vezes a sensa~ao que se tern e a de urn recuo (urn recuo as "fon-
tes"), quando se passa do que Jaeger diz de Platao a leitura dos
pr6prios dialogos do filosofo; 0 recuo pode ser tambem a leitura
dos antigos ap6s os modemos, coisa que 0 entendimento didatico
podera figurar como uma busca das "rafzes" - e e realmente isto
mesmo.

o problema consiste ai, como em outras areas, em uma bus-
ca de cons!ant~. ~as tambe~ e uma busca de diferenlias, pois a
compreensao ~tonca das COlSassempre comporta urn jogo de se-
melhanlias e diferenlias. As vezes pode surgir a pergunta sobre 0
que, ~azer com certas informa¢es: Finlay, em seu livro sobre "A
Polittca no mundo antigo" nos ensina varias coisas sobre a criativi-
dade dos antigos no campo legislativo e no eleitoral, mas ao mesmo
~empo sabemos 9ue 0 mundo a~tig.oera o.utro, e a info:maliao .aca-
a ficando a melD entre a referencla erudlta e a sugestao condlcio-nada.

Os antigos: sempre a alusao a eles, e pessoalmente conside-
rO-a.muito importante. Ha porem certos autores - inclusive de lfn-
fa Inglesa, e contra 0 olfntpico empenho academico dos alemaes
o tempo de Mornmsen - que a proposito de instituilioes antigas

o~ de ~abit?s e ideias,.coloca,.m~robl~mas atuais, como se houvess~
p na ldenttdade de clrcunstanclas. E 0 caso de Crane Brinton emSeu "H Id .. "omens e elas, e 0 de Finlay no citado "A Polftica no
~und? antig~". N,averdade a colocaC(aode problemas do tempo do
lStonador e cablvel, mas com outro caminho, passando devida-



Mencionei os chissicos. Alias sempre os menciono: sac
exemplares, sao paradigmas etc. E neles, alem de outras coisas -,
esta 0 modelo do que quer que se pretenda ter como racionalismo
e como formula~ao didatica, ja no extremado caso de Platao ja nos
s6brios equillbrios de Arist6teles. Mas vemos tambem, no pensa-
mento grego, urn racionalismo sempre ligado a persistencia do mi-
to. 0 mito permaneceu nele como fonte de exemplos e como con-
traponto ao que poderia ser, no racionalismo, uma tendencia ex-
cessiva, ou seja uma tendencia a reduzir a razao a "metodo". Ter-
mos e temas provindos do acervo mitol6gico e poetico permanece-
ram nos debates filos6ficos estabelecidos a partir do seculo VI a.c.

Os classicos ficam como pontos de referencia. A frase e 6b-
via, mas quero dizer que tais "pontos" sao sempre reinterpretaveis,
e sempre esta em aberto 0 tema da correla~ao entre eles. Em Ma-
quiavel as correla~6es sac freqiientes. Nos autores contempodi-
neos sempre se encontra a liga~ao entre Bodin e Hobbes - tao dfs-
pares contudo -, entre Hegel e Marx (igualmente dfspares), entre
Rousseau e Hegel: esta mais incomum e feita de passagem, mas
com acerto, pelo hoje injustamente pouco citado Harold Laski.
Vma correla<;ao muito relevante e nem sempre percebida e a que

cabe ser ~eita entr<: Platao e Rousseau, que Eugenio Imaz compara
a P!?p6SltO de, ~OlSenfoq~e~ especialissimos - a rela~ao entre 0

pohtt,co e 0 t~aglco; ~ a dlStm~ao entre comunidade e sociedade
(Topla y V.tOPIa,~eXlco, 1946: pags. 35 e 70).

A vmcula~ao entre pohtlca e literatura se acha na ja citada
pr:se~~a d~ ~ases de Homero nos fil6sofos gregos, acha-se nos
propnos traglcos e nos historiadores (tomando-se a historiografia
,grega como urn genero literario). Presen~a de temas politicos em
Shakespeare, como em geral nos grandes autores do Renascimento
e do ~arroco. Dante poet~ e pe~ad.or politico. Prefacios politicos
em_VICtorHugo. ~tes, dlffiensao hteraria nos homens da Revo-
l~~ao Francesa. Llt~ratura e revolu~ao. Nascionalismos e messia-
msm,?s ~entr~ da l~ter~tur~ ~~ express ados como literatura. Im-
portancla da C?nscI~ntlZa~ao ~atinoamericana atraves de sua lite-
ratura (remete l~cl~lve ao ensalo de Alejo Carpentier).

_ S~m~re e, l.mportante (ou interessante) inserir algumas
alusoes a pSlcoanahse. Elas foram em parte responsaveis pelo exito
de FC?ucaulte outros de sua gera~ao como fil6sofos' elas permitem
ao leItor acompanhar ou imaginar conex6es com blografias e epo-
cas: co~ certos C?nceitos basicos, com altemativas ideol6gicas
Al~~ dlSSOos .motlvos psicoanalfticos - ou amplamente "psicoI6gi~
~s - prop5'~clam 0 uso de componentes esteticos: analise de obras
de ar~e, anallSe de comportamentos e gestos famosos, cenas e cores
e Vlen~ no tempo .de Freud, figuras como Lou-Andreas Salome

em posslvel correla~ao com 0 Imperio Austro-Hungaro.
do I Rea!ment~ 0 contacto com 0 materialliterario revel a muito
ta aado eXlSt~nclal~.humano que existe na elabora~ao e na acei-
v ~ 0 de ~e?nas pO}ltlCas,como de teorias em geral. Vale transcre-
l~r. este l~~ldo parag~afo de Pierre Bourdieu em livro sobre a onto-
cegta po.htlca de Heldegger: "Os historiadores da filosofia esque-
es~ mUltas vezes, q~e as grand~s op~6es filos6ficas que balizam 0

et p ~ dos posslvels, neokantlSmo, neotomismo, fenornenologia
suc., se ap~esentam sob a forma sensfvel de pessoas temerosas nas
caa~ manelras ,de ~er, de se posicionar, de falar, sua cabeleira bran-
esc ~eu ar ~~lmplco, e em associa~ao com as disposi~6es eticas e
da °d apsP?htlcas que lhes dao uma fisionomia concreta" (pag 71

e. aplrus). .

mente pela alusao ao plano do humano e das "ideias gerais". Tal-
vez seja por isto: tal caminho e tal alusao correspondem a uma
visao muito generica das coisas, que os ingleses nao tern, e nao a
tern por nao possuirem espfrito metaffsico e serem infensos ao he-
gelianismo.

Busca de constantes: e af se coloca a necessidade de testar a
pr6pria no~ao de politica atraves do contacto com conceitos gerais
como poder, autoridade, conflito, legitimidade. Ou entao a classica
no~ao de "bem comum", de fonte aristotelica e veiculada pelo neo-
tomismo. Ou ainda, ja que nao s6 de lutas vive a politica, a ideia de
conc6rdia, que na cultura romana teria algo a ver com a prudencia,
e que teve presen~a explicita na obra de Cfcero (Felix Lamas publi-
cou sobre 0 tema, em Buenos Aires, 1975, urn livro convencional e
tradicionalista, mas afinal interessante). Conc6rdia e disc6rdia se-
riam realmente pontos de referencia para a descri~ao de varios ti-
pos de situa~ao poHtica, inclusive em termos de atua~ao partidaria
e militancia ideol6gica



5. Preserva~6es e destrui~6es

Com 0 passar dos tempos constituem-se "tradi¢es" cul!u-
rais, que sac a relativa continuidade de formas, temas ou tenden-
cias. Dentro delas sobrevivem doutrinas, nomese obras, que se
modificam ou se cogregam ao passar de urn contexto a outr~. A
cultura politica, evidentemente, inclui tambem tradi¢~ d~te two,
e assim temos 0 platonismo tantas vezes ressurgent~ - mclus~ve
dentro do genero chamado "Utopia" -, temos ~ teona da razao-
de-Estado, temos 0 socialismo e 0 conservadonsmo com suas va-
riantes. Dentro das tradi~6es, que com freqii€mcia se fragmenta~,
preservam-se ideias basicas e ~gualme.nte c:o~ponentes secund..a-
rios, quer em fun~ao de fideli?a~es ldeolo~cas q~e em fun~ao
permanencia de interesses acadeffilcos. Mas ha tambem partes que
se perdem ou que de destr6em, como se cafssem d.emoda ou. per-
dessem 0 interesse: assim 0 tema do contrato socIal (que sam de
pauta mais ou menos a partir do romantismo), assim 0 debate sobre
os poderes espiritual e temporal, que ocupou boa parte da Idade
Media. Algo como a troca ou 0 abandono de pIanos, no "Palacio" a
ser construfdo a partir das fotos.o debate sobre teorias outras (e anteriores) correspondem,
em uma teoria, aquilo que se chamava de pars destruens. A pars
construens - com freqiiencia menos. interessante - e !epr~entada
pelas ideias que comp6em "s~tematlca~,ente" ~ ~eona. Existe. e~
toda teoria aquilo que charnel uma vez estrategm de persu~sao ,
com uma linguagem pr6pria ou ao menos urn elenco de metaforas
centrais. A parte polemica ~m cada teoria P?de centrar-se em sua
referencia as outras na arqUltetura de conceltos que se elabora co-
mo espa~o doutrinario pr6prio. . .

Falei acima em conservadonsmo. 0 conservadonsmo se
compreende dentro de alguma das polaridades ou polari~a~6es qu~
habitualmente se encontram dentro do pensamento socml. Polan-
za~6es que aparecem na cultura antiga e na medieval, mas que pa-
recem tomar aspecto mais mftido com os modernos, sobretudo com
os indicativos "direita" e "esquerda" a partir da Revolu~ao France-
sa, e da op~ao entre estatismo, e ~iberalismo, co~plicada com. as
op<;6es socialistas e com 0 propno. conservadonsmo, ent~ndldo
de infcio como "oposto" do liberahsmo ou como avesso a revo-
lu~ao. Na verdade 0 conservadorismo pode ~p~esentar nuance~ ~
graus, havendo uma atitude conservadora genetlca e outra especlfl-

ca - relativa a determinadas coisas -, esta ligada a urn conservado-
rismo pessoal que pode aparecer em figuras revolucionarias dentro
de momentos peculiares: em Robespierre, de certo modo. A atitu-
de conservadora pode, por outro lado, relacionar-se com 0 "apego"
a coisas passadas (Mannheim distinguiu entre este apegp, que seria
tradiciona~mo, e 0 conservadorismo propriamente dito), e como
contrapartlda temos 0 desapego a elas: a tendencia a nao conservar
nada, pr6pria alias das sociedades subdesenvolvidas, em geral su-
p'ervalorizadoras do "novo" e sem consciencia cultural suficiente
para a compreelisito do "antigo".

o racionalismo, com seus excessos, tern 0 que ver historica-
mente com 0 modo dominante de pensar da cultura ocidental. Ele
parece algo universal na medida em que os modos de ser do oci-
dente se vem expandindo: colonialismo, imperialismo, "civiliza~ao
planetaria". Entretanto as variaveis regionais e nacionais existem
(urn pouco contra a imagem do "declfnio das na~6es", objeto de
urn meu ensaio), e existem epocas em que os nacionalismos eclo-
demoNacionalismos, revolu~6es, radicalismos, a tudo isto se op6e 0
rel~ti~mo, urn fenomeno ligado ao longo processo chamado secu-
lanza~ao cultural. Neste processo entra 0 racionalismo, que se con-
vert~ em cientificismo e prepara a tecnocracia, mas em troca abre 0
caminho ao criticismo e aos relativismos, instalando nestes cami-
nhos dfspa.res as ~eI'J?lexidadesdo ho~em de hoje. Daf (vale a pena
anotar) a lmportancla da antropologm fllos6fica dentro de epocas
como a nossa, nas quais 0 humano se p6e a prova - 0 humano com
s~as constantes, seus extremos, suas contradi~6es. Uma teoria polf-
tIca deve construir-se fora dos modelos ffsico-matematicos e dentro
dos criticismos viaveis, dentro do humanismo mais flexfvel e mais
tolerante.

,. Sob cert~ aspect~ P?d~-se dizer que todo 0 pens amen to
politico - a partrr das pnnclpalS fontes gregas - vem constituindo
uma :-rastae movimentada discussao sobre as formas de govemo:
u~a mterminavel discussao ocupando libelos e panfletos tratados
UDi • ..: •• 'versltanos e pronuncIamentos polfticos. Enos seculos mais re-
centes 0 debate sobre formas de governo vem sendo urn largo de-



bate sobre a democracia, com sua conceitua~o sempre diffcil e sua
concretiza~ao (ao menos pretendida) nos ismos que agitam 0 espf-
rito contemporaneo. Na complexa esteira dessa discussao entra 0
problema dos valores polfticos e sua rela~ao com as estruturas so-
ciais, e neste problema se inclui 0 da igualdade e da desigualdade.
A questao das elites se insere af, uma questao hoje deformada por
tantos malentendidos e preconceitos.

o grande equfvoco a conjurar e a ideia, entre tendenciosa e
ingenua, de que a hist6ria acabou, a polftica acabou, acabou-se a
"ideologia". &te seria 0 desejo dos grandes dominadores, ou seria
esta a impressao de quem vive em grandes escrit6rios intemacio-
nais do "primeiro mundo". Para os povos do terceiro Mundo a
hist6ria segue existindo, e para os do primeiro e do segundo
tambem: polftica e opini6es polfticas existirao enquanto 0 homem
existir, ao menos enquanto ele nao emigrar para outro planeta ou
nao retomar a vida nas cavemas.


