
E 0 que presenciamos com a recente penetra~ao das
ideias liberais no Brasil, 0 simulacro do que ja ocorrera quando da
primeira vaga liberal no seculo passado. Apenas que a epoca nao
existia uma adequa~ao a nossa realidade, visto que as ideias bur-
guesas nao encontravam terreno solido sobre as quais deviam en-
raizar-se.38 0 mesmo hao se pode dizer das ideias modernas. Nao
obstante 0 seu atraso, 0 Brasil faz parte, hoje, do conjunto de na-
~5es cujas forma~5es econemico-sociais sac clara e abertamente
capitalistas. A dificuldade atual nao reside numa impropriedade
ideologica, mas no fato dessa "perfeita adequa~io" atingir a so-
ciedade tardiamente. "Somos 0 passado (recente) dos povos
desenvolvidos da Europa". Nossa "modernidade liberal" chega no
momenta em que sociedades que nela haviam ingressado e inves-
tido a fundo come~am, se nao a abandonar, pelo menos redirecio-
nar suas antigas diretrizes. Major nao e menos conservador do que
Thatcher, mas viu-se obrigado a mudar a orienta~ao de economia
inglesa para evitar 0 aumento do "desastre" dos anos 1990 a 1991.

o atual presidente americano, Bill Clinton, na Conven~ao
do partido que 0 elegeu candidato a Presidencia, reafirmara a sua
fe nas institui~5es estatais, colocando-se nitidamente contra os
exageros liberais, principalmente no que se relacionava a pri-
vatiza~ao da saude publica americana, considerada por ele into-
cave!. A Fran~a manteve 0 controle acionano de vanas empresas

cadaver mal enterrado. A logica da nova etica que apontava para
urn mundo novo espelhava sua contradi~ao num individualismo
exacerbado que cedo se transformaria em egoismo extrema e no
am de lucro facil. A Comuna de Paris, a Revolu~ao Russa e tantos
outros movimentos sociais sac 0 efeito e a resposta a logica do
irracionalismo etico do capitalismo e da ~ociedadeburguesa. Mas
ao sucumbir a primeira grande revolu~ao do nosso seculo, que
inspirou as demais que vieram posteriormente, a etica da socie-
dade burguesa do trabalho, morreu com ela, tambem, a ultima es-
peran~a de recuperar 0 ethos do bem publico, coletivo, a heran~a
que a Antigiiidade Classica nos legou, mas que 0 Ocidente nao
soube, nao quis ou nao pede usufrui-Ia. Ha espa~o, nos dias de
hoje, para se pensar 0 homem como "animal politico", como ci-
dadao de uma nova polis? Ainda e tempo de construir utopias?

A resposta a essas indaga~5es nao e patrimenio nem esta
ao alcance de uma unica sociedade, se bem que tenhamos de partir
de uma dada realidade, de uma situa~ao bem concreta. Quando
Maquiavel elaborou seus trabalhos mais conhecidos ele os escre-
veu tanto como urn europeu cosmopolita quanta urn nacionalista
italiano. Foi particular para tornar-se universal. Para nos, se e im-
possivel negar a condi~ao de deserdados do Terceiro Mundo, nao
e possivel deixar de reconhecer tambem, nossa "realidade euro-
peia" de economia integrada no mercado mundial. Uma integra~ao
onde a rela~ao de dependencia frente aos centros mais avan~ados
produz urn desvio em que as ideias (com todas as deriva~5es
eticas e morais intrinsecas a elas) entram, "fora de lugar", e, ao se
acomodarem, isto e, ao se ajustarem ao terreno a partir do qual e
possivel projetar 0 reflexo (ainda que na forma de representa~5es
abstratas) das for~as motrizes reais (concretas), 0 fazem de modo
tardio.

38 Vma penetrante analise - que me chamou a aten930 para 0 exame
que procedo aqui - a respeito da introdu~o das· "ideias fora de lugar" na
cultura brasileira pode ser encontrada no livro ja citado de Carlos Nelson
Coutinho - pp. 69-70 - inspirada na obra de Roberto Schwan, Ao Vencedor
as Batatas, Sao Paulo, Duas Cidades. A cita930 feita por Coutinho esclarece a
inadequa930 do pensamento liberal a realidade brasileira nos momentos que
antecedem - e tambem que silo imediatamente posteriores - a Independencia:
"Mas, como aquela ideologia nao se adequava inteiramente ao modo de
produ930 intemo (que nao era capitalista), revela-se objetivamente como uma
ideia fora do lugar: esse conjunto ideol6gico (liberal) iria chocar-se contra a
escravidao...". Cf. tambem Schwan, op. cU., :za edifao, 1981,p. 14.



que privatizou, e a Espanha adquiriu as Aerolineas Argentinas por
meio de uma de suas estatais.

Quando as ideias neoliberais chegaram ate nos, obvia-
mente nao haviam desaparecido dos Estados Unidos ou da Euro-
pa, como sequer da sinais de esgotamento. 0 entusiasmo, contu-
do, nao e 0 mesmo de tempos atras. A ideologia que povoa essas
regi5es ainda e marcada pela concep~ao do mercado auto-regula-
do, se bem que 0 ritmo dessa "moderniza~ao" tenha diminuido,
talvez pelo receio da crescente recessao que alarmava os gover-
nantes e provo cava grandes dificuldades para amplos setores so-
ciais, a exemplo do aumento dos desabrigados na Inglaterra, e 0

crescimento de mendigos em San Francisco e Nova Iorque, nos
Estados Unidos.

A ideologia nao acompanha, grosso modo, a velocidade
com que as coisas acontecem na base material. E a etica que cor-
responde ao modelo neoliberal tern seus efeitos mais perversos
reproduzidos nos movimentos que se alastram no continente eu-
ropeu - do preconceito contra os latinos ao racismo e restaura-
~ao do pensamento nazista. Isso se deve ao fato do pensamento
liberal contemporaneo ter levado ao extremo 0 ideal de liberdade
individual, que esta associado, sem duvida, ao conceito de propri-
edade elevado as ultimas consequencias: a ansia da posse, de lucro
a qualquer pre~o, e no nosso caso, em especial, a possibilidade de
"levar vantagem" em tudo sem a preocupa~ao com os resultados
dai originados.

A etica do capitalismo moderno e a revivescencia cruel
da etica liberalista da filosofia politica de Benjamin Constant. A
propriedade confere a condi~ao para 0 "lazer" e, portanto, 0 di-
reito de governar.39 Esse principio e levado tao a serio na socie-
dade industrial moderna que a propriedade passou a exercer sobre
as pessoas 0 mesmo poder fetichista que representou (e ainda re-

presenta) a mercadoria nos primordios da industrializa~ao. Como
a historia so se repete de maneira burlesca, ate mesmo a "voca~ao
de uma profissao" nao faz mais sentido. Nao e mais enriquecendo
honestamente" que 0 lucro e permitido. Todos os meios sao vali-
dos desde que levem a riqueza e a ascensao na posi~ao social.
Maquiavel intuira muito bem essa etica burguesa ao aconselhar 0

principe a matar, mas nao tomar os bens alheios40 e ser parcimoni-
oso com 0 que e seu, sem deixar de "praticar a liberalidade" com 0

patrimonio de outrem.41 Nesse ultimo caso, aqueles que ouviram
o conselho levaram a risca sua advertencia. Os desmandos
praticados em meio mandato do Governo Collor deixou tudo
bastante evidente.

Isso tornou-se possivel porque vivemos em uma era de
ultra-individualidade, onde qualquer residuo do que se poderia
chamar de bem comum e identificado com uma ideologia que teria
esgotado todo 0 seu potencial. 0 ex-presidente Fernando Collor
apontou para 0 exacerbamento da individualidade e obteve aceita-
~ao. Nao era a etica do bem estar coletivo, mas 0 incentivo a es-
fera individual e privada que estava em jogo. E por urn desses
paradoxos da historia, aquela parcela que acreditara inteiramente
no "admiravel mundo novo" que lhe era oferecido, sentiu-se traida
pelo proprio projeto que aprovara; e grande parte do povo que 0

"destronou" era 0 mesmo que estava avido por urn "Salvador da
Patria", 0 que demonstra que se nao fosse Collor urn outro politi-
co qualquer que personificasse 0 Principe receberia 0 aval da
sociedade.42

Benjamin Constant, Principes de Po/itique, Paris, Hachette, 1980,
pp. 315 - 316.

40 MaquiaveI, 0 Principe ... pp. 103: "Deve (0 Principe) sobretudo,
abster-se dos bens alheios, posto que os homens esquecem mais rapidamente a
morte do pai do que a perda do patrimonio".
41 MaquiaveI, op. cit., p. 99.
42 "Salvadores da Patria" em epoeas de crise sempre existiram. 0 tra~
caracteristico que marca 0 "autoritarismo messiamco" dos nossos tempos e, no
entanto, 0 desequih'brio psicol6gico-social de suas personalidades. 0 passado
nos deu governantes autoritarios; a modernidade nos deu urn FUhrer: "A



Diferentemente da moral contida nos ensinamentos de
Maquiavel - acima de tudo deve encontrar-se 0 bem da coletivi-
dade - a moral do projeto burgues destinava-se ao seleto grupo
de proprietanos individuais e, mais particularmente, ao proprio
"principe" e sua corte.43 0 paradoxo, porem, nao existe apenas
entre urn projeto que se aprova atraves da escolha de urn gover-
nante que com ele se identifica, e a posterior mudan~a "apareste"
do rumo que sofre esse mesmo projeto. A contradi~ao.e geneti~a,
isto e, esta relacionada a propria heran~a que 0 orgamsmo SOCial
do capitalismo - mais precisament~, do capitalism~ ~be~al -, ?OS
legou: 0 individualismo. Como pedrr 0 retorno da etlc~ ~ POlitICa,
a volta do born governo, a preocupa~ao com 0 bem publico nu~a
sociedade que impoe 0 interesse privado acima do interesse coletl-
yo?

A derrota do candidato do Partido dos Trabalhadores no
Brasil (PT) nas elei~oes presidenciais de 1989; os eventos do
Leste Europeu e a queda do muro de Berlim ; a vitoria conserva-

dora nas e1ei~oes parlamentares na Fran~a nao confirmam a exis-
tencia de urn abismo entre 0 que se tern a impressao de exigir e 0

que efetivamente esta a ocorrer? Existe a possibilidade real da re-
conquista daqueles principios que todos reconhecem teoricamente
- a recupera~ao do ideal comunitano - mas que a pratica tern
demonstrado 0 inverso?

4.3. A reconstru~ao dapolis

As sugestoes esbo~adas aqui em linhas muito gerais nao
tern pretensao de atribuir urn valor eterno ao modelo grego de ci-
dade ou ao seu estilo de vida. Marx ja havia observado que a arte
grega nao podia se repetir em condi~oes diferentes sob as quais
florescera; mas afirmou, igualmente, que ela exerce urn encanto
sobre nos e ainda nos proporciona urn prazer estetico.44 Assim,
nao e impossivel que 0 seu ethos, de modo geral, exer~a tambem,
em muitos de nos, uma influencia politica que se traduz no ideal
do bem comum e proporcione ainda urn prazer moral de nos im-
pelir a luta pelas mudan~as que e a aspira~ao de grande parte da
sociedade moderna. E certo que esse "fascinio" possui urn "valor
de normas e modelos inacessiveis".45 Contudo, como notou muito
bem Castoriadis, "inacessivel nao signitica insuperavel ou in-
transponivel".46 Na Grecia esta nossa origem, e a "potencia e si-
gnificado da cria~ao da filosofia e da democracia"47 (que de resto
nao esta dissociado da etica e, portanto, da politica).

Recorrer a Grecia do passado para formular uma teoria
para a reconstru~ao da polis, e, conseqiientemente, para a reela-

afirmac;aode que Hitler destruiu a cultura alema nao passa de urn truque pu-
blicitario daqueles que pretendem reconstnrl-la a partir dos telefones dos se.us
escrit6rios. 0 que Hitler erradicou em materia de arte e pensamento M mUlto
ja levava uma existencia dissoluta(oo.)Em toda a ~ extensao, t~ a cultura
alerna, precisamente onde era mais liberal, estava aVldapor urn Hi~er(oo.).Cf.
Adormo, op. cit., pp. 49. Qualquer semelhanrra com nossa reahdade sera
mera coincidencia?
43 Nao e por conseguinte, a moral dos "escravos" como Nietzsche supu-
nha mas a m~ral dos "senhores" que predomina. A critica de Nietzsche ao
cristlanismo ao contrario do que se pensa, nao e uma critica do mundo
burgues. E ~tes a aceitac;aodesse individualismo burgues, pois s:eusataques
dirigiam-se ao que 0 cristianismo possuia de melhor, ou seJa, 0 apel0
igualitarista (ainda que abstrato e com vistas a urn outro mundo) a massa. cr,
por exempl0, as passagens em que 0 fi16sofo alemao defende ~ e~ca
individualista e elitista contra 0 que chama de "moral de rabanho. Fnednch
Nietzsche, Vontade de Potencia, Rio de Janeiro, Edi~ de Ouro, 1966, pp.
176, 178, 191, 194,201,221,237,261 e 329.

32

44 cr. Marx, ContribuiyQO a critica da economia po/itica, Sao Paulo,
Martins Fontes, 1977, p. 229.
45 Marx, op. cit., p. 229.
46 Cornelius Castoriadis, "A polis grega e a criac;aoda democracia", in
Filosofia Po/itica, ~ 3, Porto Alegre, L&PM, 1986, p. 86.
47 Castoriadis, op. cit., p. 53.



borayao do ideal de cidadania; retornar aos principios eticos e
politicos da Antigiiidade Classica nao significa imitar 0 seu com-
portamento, mas inspirar-se no processo formal que gerou a con-
duta politica do cidadao grego - a ideia do bem comum - e
eleva-la a urn nivel superior. Quer dizer, 0 estatuto da cidadania
moderna deve ser construido a partir do desmantelamento teorico
e pratico dos fundamentos da etica vigente. Oificilmente essa
transformayao sera eficaz se a tarefa for creditada ao Estado como
o conhecemos. 0 compromisso ideologico com as correntes
liberais ainda se mantem bem presente, tanto no exterior como no
Brasil. As ideologias exercem urn poder sobre 0 homens mesmo
quando apresentam sintomas de desgaste.48 Este, como ja foi ob-
servado, so atinge 0 nivel da consciencia com urn certo atraso, e
assim mesmo de maneira falsa. Oai, por mais contraditorio que
possa parecer, torna-se mais dificil para os Estados europeus
abandonarem seu estilo de vida e encaminhar as mudanyas, do que
as sociedades capitalistas onde a etica liberal demorou a penetrar.

Em ambos os casos nao existe saida fora da esfera per-
tencente a sociedade civil. Mas a recepyao tardia da modemidade
liberal entre nos tende a ser ela mesma, ao que parece, urn coveiro
mais rapido para 0 ethos do "ancien regime". Isso porque, quando
a etica que corresponde a ideologia que Ihe da suporte surge
como fenomeno tardio e importado em regioes que nao a co-
nheceram como forma autoctone de pensamento, ou de outro
modo assimilaram-na cedo, recebem, juntamente com 0 conjunto
de valores que Ihe sac proprios, todos os reflexos negativos que
envolvem sua trajetoria - da inf'ancia a senilidade. 0 fator negativo
salienta 0 modele aberto e visivel da decadencia, e faz acentuar 0

ritmo do seu desfecho. Nao e sem razao que a bandeira da morali-
dade tenha se levantado com mais enfase, entre nos, numa'
combinayao de movimento espontaneo estimulado pelo senti-
mento de vergonha e de culpa, e 0 impulso orquestrado pela inici-

ativa dos organismos da sociedade civil. Esses dois elementos, es-
pontaneidade e sociedade civil organizada, serao, daqui por dian-
te, os responsaveis pela conduyao dos nossos problemas (0 caso
do escandalo do Judiciario no Estado de Pernambuco, e a revolta
pela chacina dos chamados "meninos de rua" no Rio de Janeiro
sao exemplos disso), mas terao que ter sua contrapartida nas soci-
edades industriais avanyadas.

A imprevisibilidade e a incerteza acompanharao esses
passos, guiadas pelo atraso economico, pela fraqueza e uma certa
instabilidade das nossas instituiyoes, e sobretudo pelos problemas
que se acumulam em funyao de urn governo que nao acertou 0

passo nem possui urn programa propriamente seu. A presenya de
ministros identificados antes com a "esquerda" em nada altera a
questao. 0 problema moral sequer foi solucionado. 0 governo
atual e uma especie de prolongamento de gestao Collor. Privati-
zayoes, arrocho salarial, rompimento quase que rotineiro dos pre-
ceitos constitucionais, medidas "principescas" para nao dizer de
natureza autoritaria envolvimento de ministros em novos escanda-
los nao sac simples residuos da administrayao anterior, mas a
identificayao com urn projeto definido que "merece" a atenyao
bem como a sua continuayao por parte do governo nacional. Nao
e de estranhar, portanto, que enquanto as entidades representati-
vas dos trabalhadores sac praticamente ignoradas por alguns su-
perministerios, 0 empresariado nao canse de aplaudir 0 discurso
do Ministro da Fazenda.

Por tudo isso, a reconstruyao do ethos, 0 novo "corte
ideoI6gico", se diferencia daquele com 0 qual Maquiavel nos em-
purrou para a modemidade. 0 "principe" esta morto e 0 Estado ja
MO e 0 fator primario que nos ha de conduzir a soleira da utopia.
o desmantelamento das teorias e sua edificayao em novas bases,
isto e, a sua construyao a partir da redescoberta do fio preso ao
novelo perdido por Maquiavel antes, e mais tarde pela revoluyao
socialista fracassada do nosso tempo so se tornara possivel se en-
contrar suas "armas materiais" nos novos sujeitos sociais que bro-



tam das exigencias cotidianas. Entretanto, tudo soara em vao se
esse impeto renovador se mantiver nos parametros que nos acos-
tumamos a presenciar, isto e, a "vit6ria" da etica nos limites dos
interesses privados. Seria entao 0 caso nao de renovayao da polis,
do homem integrado social e eticamente na comunidade, 0 retorno
do "bom governo" e da etica momunitaria,mas da continuidade de
urn modo de vida que, iniciado com Maquiavel, descaracterizado e
ampIiado pelo crescimento incontrolavel da individualidade
(melhor seria dizer, do individualismo), teima em "supe~ar-se" a si
mesmo para nao encontrar a superac;iio mais adiante. E a versao
contemporanea da famosa politica de "fayamos a revoluyao
(etica?) antes que 0 povo a faya". Estou consciente de que muitos
(talvez ate a maioria) acharao as proposiy6es expostas neste
trabalho suficientemente pr6ximas das teorias ut6picas. E ate
certo ponto e correto pensar assim.

Todavia, diferentemente do utopismo convencional, que
idealizava urn governo justa apoiado na boa vontade e no auxilio
dos homens de neg6cios, nao tenho ilus6es a respeito das dificul-
dades que serao encontradas no meio do caminho, nem da oposi-
yao desses mesmos "homens de neg6cios", preocupados em que
estao em justificar e solidificar sua etica privada e privativista.49 A
natureza ut6pica a que me refiro e a possibilidade real que existe,
a partir de urn minimo de consciencia em alguns setores sociais (e
sintomatico 0 rejuvenescimento do movimento estudantil, ainda
que se situe entre a consciencia da existencia de uma politica

49 Esta "oposi9ao" e vista sempre que os interesses privados sao contra-
riados pelo interesse coletivo. Ap6s 0 Plano Cruzado, que congelou pr~s e
salarios, urn celebrado empresano nordestino, tido como homem de visao mo-
dernizadora, teria dito em Pernambuco que "nao podemos perder nossa mar-
gem de /ucro, mesmo que para isso a infla~o tenha que recrudescer". Isso
noma epoca em que a indUstria, segundo dados do ffiGE, tinha urn
crescimento recorde de 19,6% em rela93:oao mesmo mes do ano anterior, eo
Norte e Nordeste colhiam sua maior safra de graos - cerca de 22 milhoes de
toneladas.

educacional vo1t~da para as elites e urn certo corporativismo espe-
lhado em alguns tnteresses pr6prios [reivindicayao do controle do
au~~n~o das mensalidade escolares], mas nao destituidos de
leglturudade), de levar em frente as poucas mudanyas que a muito
cu~to .foram conquistadas. Resta, sobretudo, urn argumento que
~elxana, neste. final, em termos de indagayao. Nao fosse a neces-
sIdade de utopIas, para que continuar a lutar?


