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Come~o essa comunica~ao com uma confissao: ap6s
longoS anos e horas de trabalho, por atraves dos finais de
semana, eu sou p6s-moderno, porem, nos meus escritos,
assim como em meu pensamento, eu nao 0 sou. Situando-
me, por entre a segunda e a terceira gera~ao da teoria critica,
descrevo-me mais como urn "arqueo-modernista". Vou
apresentar uma crftica modernista e materialista do p6s-
modernismo, ao vies p6s-moderno, caracteristicamente
ltidico e simultaneamente polemico, principal mente, no
ambito das 'conveniencias' academicas.

E sabido que 0 p6s-modernismo e, antes de tudo, um
anti-pensamento reativo, que nao pode ser trabalhado sem a
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discussao das polemic as que suscita. Se 0 pos-modernisrn
se firma como uma critica a heran<;a da tradi<;ao europeia ()
critica do pos-modernismo aparece como uma "Filosofia da:
Luzes" que empreende urn comb ate contra as trevas
Destarte, Post Festum, apos a "festa", 0 pos-modernismo s~
desenvolve como urn neo-medievalismo do presente
Entendendo que 0 pos-modernismo do seculo pass ado com~
uma epidemia de gripe - ( French Flue), que afetou
sobretudo, os literatos americanos, urn pouco de teoria e d~
filosofia - pode-se, sem duvida, perceber e valorar os danos
e os prejuizos que causou em alguns intelectuais que
quiseram escrever a filosofia como se escreve urn romance
policial. Vinte anos apos a grande recusa do meta discurso
da meta-narrativa, portanto, tem-se que 0 pos-modernismo ~
fora como que urn pensamento restaurador. Com Jiirgen
Habermas e Pierre Bourdieu, pode-se sonhar e refletir
acerca de uma revolu<;ao conservadora. Como explicar 0

retorno no sentido do resgate e da restaura<;ao do
pensamento antigo que caracteriza a filosofia
contemporanea do pos-modernismo:

- no tocante a recusa e a refuta<;ao da filosofia
hegelo-marxista, constate-se 0 retorno da filosofia polftica
liberal, mas tambem comunitarista.

Como no seculo dezoito, fala-se, novamente, da
sociedade civil e da representa<;ao parlamentar, tanto que os
neo-comunitaristas enfatizam a responsabilidade, a
confian~a e 0 born senso elvico. Em seu fim de vida, Claude
Lefort reitera Francis Fukuyama, assim como Laclau e
Mouffe encontram Karl Schmitt, 0 maior e mais brilhante
filosofo do direito do seculo passado, com a inconveniencia
de ser... fascista (nao distanciadamente, como Martin

tI idegger, mas, cara e verdadeiramente fascista - urn "nazi-
fl~sofO'" justamente como disse Zarka).

1 _ no que se refere a introdu~ao for~ada de motivos
teticos na filosofia, verifica-se urn retorno a etica. Contra

eS universalismo moral kantiano, que vale para tudo e para
~odoS(para todas as pessoas), celebra-se a hermeneutica das
diferen<;asque particulariza e personaliza a etica. No campo
da etica, portanto, a alteridade ultrapassa as fronteiras da
identidade. 0 outro, meu proximo, e, finalmente,
inefavelmente outro, 0 qual nao posso apoderar-me, e, em
virtude dessa diferen<;a ontologica, este deve ser
reconhecido como igual, na medida em que ele me incumbe
de the respeitar em sua alteridade absoluta.

- enfim, ironicamente, percebe-se que a critica dos
fundamentos do conhecimento, e a celebra<;ao da incerteza
conduzem a urn retorno do sentimento religioso e da
religiosidade. As concep<;6es do "outro" produzem os
atrativos messianicos dso "Todo", "Totalmente" Outro, das
Ganz Andere, como explana Max Horkheimer. Como
conseqiiencia da agita<;ao provocada pela problem<itica
transcendente, 0 pos-modernismo redescobre a trancedencia.
Da teologia negativa de Jacques Derridas, ate a da afirma<;ao
de Gianni Vattimo, passando pelo pensamento pagao de
Sloterdijk, 0 pensar converge a Deus. A menos que seja 0

"Inimigo" como em Maffesoli.
Agora que a "onda" se passou, talvez podendo ser

classificada como que urn "caso" do passado que busca
restaurar esse mesmo passado, e, assim, pode-se tentar
d~finir esse indefinivel "pos-modernismo". Por atraves de
dlstin~6es feitas entre as suas diversas correntes, proponho a
seguinte hipotese de trabalho: 0 "pos - ismo" e urn
l1lovimento anti-filos6fico da modernidade tardia, surgido



o Decalogo da Descollstrufiio

~m meados ~~ decada de quarenta do seculo passado, qUe
Introduz a cntlca da representa<;ao estetica contra 0 realisl11
da epistemologia por elucidar os fundamentos do legado dO

pensar. Ao definir onde as pretens5es expressivas sa
0

. , . 0
InCOmpatlvels com as pretensoes da verdade da teoria do
conhecimento, nao e possfvel reconcilia-las, mas, pode-se
colocar uma frente a outra, tratando, entao, a filosofia como
urn jogo, a arte e a desconstru<;ao em ataque ao suas bases
principiol6gicas fundamentais, seu fundacionalismo
universalismo, racionalismo, idealismo'
repesentacionalismo, humanismo, essencialismo, se~
"phallogocentrismo castrador". ° saber, foi, entao,
desclassificado como uma forma de poder, e, celebremos, a
partir de hoje,por diante, a pluralidade de interpreta<;5es,
irredutfveis, e, desse modo, a verdade aparece como que
num supermercado.

Retrospectivamente, percebe-se que essa ruptura
estetica com 0 modernismo filosOfico representa,
verdadeiramente, urn momenta de interioriza<;ao, e
introspec<;ao do modernismo e da filosofia europeia - 0

momenta da crftica da crftica dos fundamentos da
modernidade ou, melhor, 0 momenta da crise da crise do
pensamento modernista que corresponde ao triunfo do
capitalismo tardio. Como efeito, pode-se dividir 0

pensamento moderno em tres momentos - 0 primeiro
momenta de emergencia que se inicia com Rene Descartes e
continua ate Immanuel Kant; 0 segundo momenta dos "Tres
H" (Friedrich Hegel, Edmund Husser! e Martin Heidegger);
e, final mente, 0 terceiro e ultimo momenta de desconstru~ao
das fenomenologias por Theodor Adorno, Jean Lyotard,
Emmanuel Levinas e Jacques Derrida - entende-se, assiJ11,
que a crftica do metadiscurso (meta-narrativa) de

ancipa<;ao coincide com 0 momenta onde a crftica do
e~tel1larecuperou 0 mesmo sistema e onde a filosofia rejeita
SISarte pOl' tornar-se, como ela, urn mercado. Avan<;a-se,
a rtanto, corn a hip6tese socio16gica impetrada pOl'ocasiao
~~ critico li~enirio marxista ,F~edric Jamenson: .0 .p6s-
lodernismo e, certamente, a loglca cultural do capltahsmo

~ardio. Avan<;ando como uma crftica do capitalismo,
constitui-se seu aliado. Nada de mais desconstrutivo que 0

capitalismo! "Nao mais faz pontos, mas linhas" e, assim,
passa pela sua sepultura. ° capitalismo e Deleuziano:
Oliginal, flexfvel, rizomatico.

Agora que a tese do p6s-modernismo como urn
acompanhamento do neo-capitalismo avan<;ou como uma
hip6tese socio16gica de trabalho, olhemos esse pensamento
mercantil urn poueo mais de perto, urn poueo mais
analitieamente e com menos polemica. No interior da
nebulosidade p6s-moderna, procuro distinguir,
didaticamente, tres eonstela<;5es diseursivas que oeupam
sueessivamente a cena inteleetual depois dos anos 80, ap6s
Jean Lyotard publiear um pequeno ensaio aeerca da
condi<;ao p6s-moderna para 0 governo do Quebec. Suas
diseuss5es SaDligadas as artes e as humanidades, a filosofia
e as ciencias sociais, que se nomearia p6s-modernismo,
respectivamente, filosofia p6s-moderna e p6s-modernidade.
Com 0 que em urn jogo de domin6, 0 p6s-modernismo
estetieo abala e agita 0 p6s-modernismo filosOfico, que nao
deixa de repercutir sobre a teoria sociol6gica da p6s-
n:odernidade. Introduzindo motiva<;5es esteticas na
fllosofia, 0 p6s-modernismo artfstico reitera, soeialmente,
Sob Uma forma mercantil, a estetiza<;ao do mercado e a
culturaliza<;aoda economia.



I) 0 p6s-modernismo nas artes e nas humanidades.
De tanto que se retomou 0 debate da velha qU~l

dos antigos e dos modernos, 0 debate do p6s-modernism a
apareceu no dorninio da arquitetura, das artes plasticas e d

O

I'. alteratura par tematlZar as caracteristicas da arte
contestadora trans-vanguardista dos anos 60 e 70 qUe
buscou ultrapassar "grande divisao" entre a arte burguesa e
a arte popular, entre arte da aura e da de uma came16, para
falar como Theodor Adorno. Diferenternente da ane
modernista, animada pel a teleologia vanguardista do novo, a
arte p6s-moderna apresenta-se como uma "arqueologia do
presente". A arte p6s-rnodernista anula 0 tempo e 0 espa~o.
o artista p6s-moderno reduz tudo a urn texto no qual se
pode citar, clipar, cartar e colar a vontade, fazendo-o parecer
urn hypertexto, sem come~o, nem fim, sem inicio, nem final,
onde, par exemplo, os elementos mais distanciados e
afastados no tempo, encontrarn-se aproxirnados no espa~o.
De modo mais geral, e possivel a caracteriza~ao da arte, se
esta nao e 0 pensamento p6s-moderno, tanto que por uma
rejei~ao da distincrao (como em Pierre Bourdieau) e uma
pesquisa, urn estudo acerca da indistincrao. Toda distincrao,
toda oposicrao, toda categorizacrao binaria (presente/passado;
erudito/popular; belo/feio; masculino/ferninino;
homem/animal, etc ...) pode e deve ser decomposta e
desconstruida, ultrapassada e recomposta como urn corte
sem costura, como urn hypertexto onde tudo pode e tudo
deve ser misturado - POl' exemplo, urn templo grego com
high-tech americana, urna citacrao de Jacques Derrida e a
terceira sinfonia de Mahler, remixados em urn repetitivo riff
eletr6nico. 0 artista p6s-rnoderno e como que urn D-jay au
uma D-Jane que, a exemplo da musica techno
contemporanea, pode rnixar todos os fragmentoS
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j01agioarios em uma seqUencia musical que faz balan~ar as

lassas.
J1 Do ponto de vista sociol6gico, a arte p6s-moderna

arece como uma regressao sistemica. Contrapondo-se a
ap I d ~ 'd' b'es secu os e arte autonoma, 0 pos-mo ermsmo usca
~Llperara oposicrao entre a arte ~ a vida, abo.lindo, entao, a
aLltDoomiada obra de arte. Em vIrtude da conJuntura na qual
esta inserida, a arte nao mais se opoe a economia, a religiao
oLla politica, mas, ao contrario, se deixa colonizar pelas
mesmas. Comparada a arte de vanguarda modernista, a arte
pos-moderna se caracteriza por urn alto grau de nao
djferencia~ao intersistemica e urn minimo grau de
racionalisrno do mesmo. Relativarnente aut6norno, em
relacrao aos outros sistemas, da arte moderna ernana suas
proprias leis, sem a concessao do publico. A teleologia da
jnova~ao da arte modernista a conduziu a uma arte pura e
purificada, incompreensivel pelas massas - POl'exernplo, na
pintura, verifica-se a cruz negra sobre urn fundo branco de
Malevitch; na musica, os 37 minutos e 40 segundos de
silencio de Stockhausen; na arquitetura, a partir das
"maquinas a vida" de Corbusier, da qual Brasilia constitui
urn prot6tipo. De acordo com Christopher Jencks, pode-se
datar e localizar 0 ambito do p6s-modernismo na arquitetura
com precisao: St. Louis, Missouri, 15 de julho de 1972, as
15 horas e 32 minutos. E nesse momenta que 0 projeto
Pruitt-Igoe foi dinamitado. Reformulado em termos de
brasilidade, 0 dia em que 0 governo decidiu relocalizar-se a
capital que era no Rio de Janeiro, 0 modernismo recebera 0

Seu ultimato e 0 Brasil positivista transformara-se, enfim,
ern 'pos-modernista.

, Se a arte modern a e uma arte pura e purificada, a arte
Pos-moderna e uma arte diluida. Par nao ser diferenciada,
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nao mais enseja as suas proprias leis, mas acomoda-se elQ

seu ambiente e se funda em sua lei, abolindo a distin~a()
entre a arte aurcitica e a cultura popular. 0 resultado de uma
involuc;ao voluntaria da historia que abole e inverte a
seqUencia de seu desenvolvimento historico. Assim, iguala_
se Beethoven a Bartok e Bartok a urn jingle da Coca-Cola.
Nao diferenciada, a arte pos-moderna sucumbe a economia
e se transforma em urn mercado. A arte moderna era
igualmente como a pos-moderna, porem, diferentemente da
pos-moderna, a modern a era mais alguma coisa que apenas
o mercado. Ja a arte pos-moderna, pOI' outro lado, nao e
mais que 0 mercado na medida em que e tao com urn a arte
do mercado estetico. Com 0 pos-modernismo, toda a cultura
deve transformar-se em mercado. Veja a MTV, ou va ao
Shopping. Colonizada pelo mercado, a cultura transforma-se
no proprio mercado, ao mesmo tempo que a economia
torna-se cultural. Ela nao produz mais que bens, que
palavras e signos. Jean Baudrillard bem a analisou, mas
devia tel' ido um pouco mais alem, e apresentado uma
analise materialista conseqUente da cultura. Sociologos,
geografos e crfticos litenirios como David Harvey, Fraderic
Jameson, Michel Freitag, Zygmunt Baumann, Scott Lash e
John Urry 0 fizeram. Suas conclus5es foram que 0 pos-
modernismo e a cultura da sociedade pos-industrial e a
economia pos-fordista.

2) A filosofia pos-moderna:
Assim, foi realizada uma amllise da cultura como urn

texto sob 0 prisma do marxismo althussero-gramsciano
fortemente semiotizado. As referencias, nesse sentido, sao
os Estudos Culturais de Birmighan, com Stuart Hall como
figura de destaque. 0 pos-modernismo, versao barata e

19ar do pos-estruturalismo, e uma filosofia de literatos e
yLlsaistas que introduziram a arte na filosofia como 0

e~jetiVOde fundamental' uma "grande filosofia". Como que
~LlJ11engano, recorrem tres temas infinitamente repetidos e
constantemente resgatados.

Primeiro tema: A desconstrw;;ao da Razao. A Razao
e totalitaria. Por unificar 0 real, ela deve identifica-Io,
conceitualiza-Io e simplifica-lo eliminando as suas
ambivalencias e suas diferenc;as, tudo 0 que nao e
conveniente ao sistema: as emoc;6es, os acontecimentos, as
contingencias, a pluralidade, a multiplicidade, a
irracionalidade, etc ...Tudo isso e tido como "0 outro" da
razao.

Segundo tema: 0 fim das metanarrativas. Com 0

desaparecimento da filosofia onto-teo-teleologica da
historia, que dava urn sentido a propria historia, tem-se uma
gama incoerente de fragmentos narrativos e discursivos que
resistem ao senso. Transformada em texto, a realidade
inteira transforma-se em urn campo discursivo e intertextual
de representac;5es e de significac;5es flutuantes, demarcados
num referencial extralingUfstico.

Terceiro tema: a "morte" do Sujeito. 0 Sujeito nao e
nem autOnomo, nem soberano, muito menos unificado.
Atravessado e transpassado pelas motivac;6es e
representac;6es da linguagem, 0 sujeito se dissolve, se
fragmenta e se dispersa pOI' entre uma pluralidade de
representac;6es mediciticas (propagandas, folhetins
~levisivos, propagandas, ....) que 0 interpel am como sujeito.

resultado dessa construc;ao da subjetividade por meio da
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representa~ao e de uma multiplicidade de "moi-je", provoca
a nao unidade, unifica~ao do mesmo sujeito. Ao penetra
onde 0 sujeito "se esconde", a psicamilise muda de sujeito e
transforma-se em uma esquizio-analise da pessoa
compreendida, literalmente, como uma mascara, sob a quai
qualquer coisa fala, ecoa e ressona.

Destarte, a novissima critica da razao, da Razao, da
Hist6ria ou do Sujeito, a critica p6s-moderna coloca tudo 0

que acontece como uma intera~ao met6dica do tema da
identidade e da diferen~a. Com efeito, a luz da
fenomenologia, a desconstru~ao nao e uma teoria, mais um
metodo, ou, no maximo, uma serie de metodos e tecnicas
que, de um lado a outro, revela e exp5e a nao identidade do
pensamento e do pensar, se nao do pensador. Mas como
desconstruir urn pensamento ou urn pensador? Ai esta.!
Destranscendentalizar, imanencisar, desmaiuscular,
pluralizar, processualizar" diluir, desconstruir, textualizar,
contextualizar e relativizar 0 pensamento.

Destranscendentalize! Fa~a descer do ceu as ideias e
mostre que 0 Ego (Eu) transcensdental e urna "diade
empirico-transcendental" (Michel Foucault) que, como
numa pintura, e sempre comumente considerada como urn
reflexo da reflexao e da sensa~ao que nao pode se
representar sern 0 seu outro.

Imanentize! Elimine as for~as transcendentes, as
estruturas profundas e os atores invisiveis que tendem a
sobreporem-se ao pensamento, a sociedade ou a hist6ria e
reduza 0 todo a uma s6 dimensao e urn s6 plano, 0 plano da
imanencia (Gilles Deleuze).

Desmaiuscule! Refute toda filosofia que se escreve
as letras maiusculas. Deus, Hist6ria, Sociedade,

CO [11 " " - - .'eito, todas essas quase pessoas nao san mms que
SLlJ d" d I'. o'stases do pens amen to, os metasuJeltos a onto ogla.WP

Pluralize! Nao escreva jamais no singular. as
sLlbstantivos devem estar sempre no plural. Nao h:i a
verdade, a ciencia, a hist6ria, a natureza, a cultura, etc ...
Mas, sim, as verdades, as ciencias, as hist6rias, as naturezas,
as culturas, tudo em multiplicidade e pluralidade.

Processualize! Salvo em algumas exce~5es (como
em Louis Althusser)nao se concebe um sujeito sem urn
processo ou fora do mesmo. Modificam-se, assim, todas as
entidades envolvidas no processo e as rela~5es
performativas que produzem, como em urn metalapso,
pOltanto, as entidades como que uma origem presumida de
todas as rela~5es. Desse modo, as entidades nao pre-existem
a rela~ao, mas a rela~ao as constitui como entidades que
ligam-se entre si pela rela~ao de intro-a~ao.

Desconstrua! Construa uma oposi~ao hierarquica,
demonstre que a media~ao passa por extremos e inverta a
hierarquia, formulando, assim, um meio terma (termo
media) que inclua os extremos.

Dilua! Nao ha uma essencia, e sobretudo, no que
refere-se ao homem, a essencia humana. Como em uma
perfurnaria onde as essencias dos mais diversos perfumes
sao diluida~ e misturadas. Nao oponha a natureza a cultura,
a Sociedade a tecnica, 0 humano ao animal, a maquina a
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coisa, mas procure pelas naturezas-culturas, os complex
o '0 hI' Osmaqmnanos, os om~m- obos e os orgamsmos ciberneticos.

Textualize! Coloque todos os sujeitos e
substantivos entre aspas e os considere, invariavelmen~s
como que representas;6es (diz Jacques Derridas no interio;
de seu texto). "Nao ha nada fora, alem do texto", todo e todo
o mundo e concebido na linguagem e representa nao mais
que uma posis;ao de sujeito no interior da linguagem.

Contextualize! Considere cada texto como um inter-
ou hipertexto e coloque 0 texto dentro de seu contexto local
de emergencia hist6rica, lingtiistica, geografica, sociol6gica,
etnica, etc ...

Relativize! Mostre que todas as ideias e todas as
verdades saG social e culturalmente construidas e que elas
saG relativas por relacionarem-se diretamente ao seu
contexto.

Em conjunto, esses "Dez Mandamentos" e
comandos constituem 0 decalogo desconstrutivo. Qualquer
que seja a injuns;ao da desconstrus;ao, tanto nos metodos
quanta nas tecnicas de leitura, de interpretas;ao e de escrita,
elas todas respondem a um s6 imperativo anti-categ6rico:
fas;a a decantas;ao do pensamento! Para decantar-se e
deskantianizar-se 0 pensamento, mostra-se que 0 autor nao
faz 0 que diz e nao diz 0 que faz. A critica p6s-moderna
consiste em rriostrar que urn autor escreve, sempre, a duas
maos, e, portanto, maneiras. Como que na alegoria bibliea, a
mao esquerda deseonhece 0 que se faz com a mao direita. Se
urn autor afirma, por exemplo, a universalidade do
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samento, a critica vai se estabelecer a partir de urn
pen samento bem particular; se este busca fundar seu
pen samento universal na razao, a crftica vai mostrar que a
p'enaopressup6e e exclui a loucura e inclui a paixao e a
jaZ d 0 d -, h °dd minas;ao, e, essa manelra, 0 pensa or nao e recon eel 0

~IO que ele 0 e - a saber, um pensador-dominador-
~olonizador-opressor, ou seja, um professor que merece a
demissao.

3) A p6s-modernidade na sociologia:
E bem verdade que as tentativas de deseonstruir a

sociologia nao perderam-se, na medida em que os
soci610gos compreenderam rapidamente que a sociologia da
p6s-modernidade nao poderia ser uma soeiologia p6s-
moderna. Assim, ha, hoje, soci610gos como Michel
Maffesoli, por exemplo, que procura analisar e compreender
a soeiedade a partir da s6cia(bi)lidade e da proximidade e da
proximidade da vida eotidiana. Tudo comes;a na mistica e
desemboca na polftica, diz peguy. Em Maffesoli, a polftica
transforma-se em erotismo e a mistica descamba na lama.
Mas, paradoxalmente, as tentativas de p6s-modernizar a
sociologia saG incapazes de compreender a p6s-
modernidade. Tem-se que todo indica que a soeiedade
moderna esta a ponto de conhecer uma transformas;ao
estrutural e uma mudans;a em grande amplitude, 0 p6s-
modernismo insiste acerca dos detalhes, do trivial e do local.
Conseqtientemente, a visao global das transformas;6es
economicas, geopolfticas, culturais, ecol6gicas, etc ..., nao
POdemescapa-Io. Ao analisar as transformas;6es no modo e
nas rela<;;6es de produs;ao e de con sumo de bens, dos
~erVi<;;ose dos conhecimentos que interviram a partir do
Ultimo quarto do seculo vinte, os soci610gos chegam a
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conclusao de que a cultura ultrapassou a base e, nao l1lais
apenas, a superestrutura da sociedade. A cultura '
conhecimento, . as ciencias, sao as principais for~as' dO
produ~ao. 0 capitalismo cultural e inovado:
Constantemente a procura de novidades e de diferencia~oes'
produz para um mercado cada vez mais especializado e u~
publico cada vez mais diverso, 0 capitalismo cultural e
cognitivo e um capitalismo pos-industrial e pos-fordista.
Bem que 0 capitalismo cognitivo possui afinidades Com a
pos-modernidade, na propor~ao em que refuta 0 recorte
pseudo-historico como uma facilidade do pensamento; diz,
erroneamente, que as sociedades estao a entrar na pos-
modernidade. A reestrutura~ao do capitalismo e a revolu~ao
tecnologica transformam a sociedade, mas nao rompem com
as institui~5es da modernidade. A acumula~ao do capital, a
centraliza~ao do poder, a desmaterializa~ao da produ~ao e a
individualiza~ao do consumo constituem uma radicaliza~ao
da pos-modernidade, nao 0 seu fim. A fim de demarcar a
continuidade das institui~5es da modernidade, sociologos
como Ulrich Beck, Manuel Castells, Alain Touraine,
Anthony Giddeens e Zygmunt Bauman falam de uma
modernidade tardia, segunda modernidade ou baixa
modernidade. A analogi a com 0 conceito marxista do
Spatkapitalismus ou do capitalismo tardio e intencional,
atraves da qual se compreende a ontologia do presente, que
nao se pode passar sem uma analise do capitalismo. Apos
Boltanski e Chiapello ("0 novo espfrito do capitalismo"),
volta-se, cada vez mais a uma analise do operariado, como,
pOl'exemplo, no caso italiano, verificado por Negri, Virno e
Lazaratto. Assim, percebe-se que a falha da crftica social
contemporanea vem do fato de que 0 capitalismo se
transformou, incorporou as li~5es da crftica radical dos anos

senta. Revoltando-se e contrapondo-se fortemente ao
seSitalismo rigido, burocnitico e alienante de um pai, seus
c'~1os e suas filhas exigem mais e maior liberdade,
fl"atividade e flexibilidade. Confrontando com a crise dos
cOos 70, 0 capitalismo industrial reorganizou-se e
~Xibilizou-se, passando, entao, como Antonio Gramsci
tinha previsto, de um modo de produ~ao fordista a um modo
de produ~ao pos-fordista. 0 capitalismo pos-fordista e urn
capitalismo flexfvel, desburocratizado, diferenciado,
cornpetitivo, organizado de maneira que se desconstroi e
reconstroi constantemente em virtude de uma melhor
adapta~ao aos mercados. E urn capitalismo que contornou a
critica pos-modernista e que a utilizou como aprendizado e
vantagem para se pos-modernizar. Nessa perspectiva, 0 pos-
modernismo nao aparece mais como uma crftica da
modernidade, mas, sim, como uma crftica selvagem do
capitalismo que foi contornada e desviada pelo senso liberal
e recuperada pelo capitalismo. E bem por isso que 0 pos-
modernismo deve ser estudado e levado a serio. Esse
"sentinela guarda-costas" do pensamento, figura como urn
excelente laboratorio de observa~ao que permite a melhor
compreensao das reestrutura~5es do capitalismo global.
Mas, para se estudar 0 capitalismo global, faz a despedida
das premissas do pos-modernismo. as sociologos bem
cornpreenderam-no. Nos anos 90, deixaram 0 debate acerca
da pos-modernidade e passaram a uma analise da
globaliza~ao, ou, como se diz na Fran~a, da mundializa~ao.
~m outro mundo e posslvel!! Depois do pos-modernismo
VIra, destarte, 0 socialismo, nao mais em urn unico paiS,
~orern, mundialmente, como verdadeiro cosmopolitismo. E
e .profetizando sobre essa utopia que desejo terminar a
11l1nhacomunica~ao.


