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É um lugar comum constatar que é cada vez mais difícil, nas democracias da 

Europa ocidental, distinguir as políticas de esquerda daquelas de direita. 

Nenhum dos critérios habituais permite traçar uma nítida linha de demarcação1. 

Assim, para levantar alguns exemplos, a preferência pela propriedade do Estado 

sobre a propriedade privada, a primeira sendo considerada mais favorável à 

justiça social e como garantia da qualidade e da imparcialidade do serviço 

público, que caracterizaria a esquerda no tempo em que o socialismo constituía 

ao mesmo tempo um modelo e um contraponto, não é mais um marcador que 

diferencia uma época em que os governos de esquerda se apressam para 

privatizar assim que chegam ao poder. Da mesma forma, a crença no progresso, 

o culto da ciência e da tecnologia, a vontade de “modernizar” são, faz bastante 

tempo (e na França, ao menos desde os anos de reconstrução que se seguiram à 

                                                     
1 Esse texto retoma sob uma forma mais curta a conferência dada à École de Mines Paris em janeiro de 2001, 

no cliclo “Recalcitrâncias”, animado por Isabelle Stengers e Bruno Latour.  
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Segunda Guerra Mundial), igualmente compartilhados entre a esquerda e a 

direita. Poder-se-ia mostrar do mesmo modo que as medidas justificadas pela 

busca por uma maior justiça social foram, há cinquenta anos, assumidas tanto 

pelos governos de direita (ainda que mais frequentemente sob pressão de 

movimentos sociais de esquerda) quanto pelos governos de esquerda. Seria muito 

difícil hoje, na França, descrever duas políticas coerentes, uma de esquerda e 

outra de direita, que, sob a maior parte dos temas pertinentes, permitira traçar 

fronteiras nítidas; nada seria mais fácil do que enumerar problemas inscritos na 

agenda política que suscitam tantas separações no interior da esquerda e da 

direita quanto entre a esquerda e a direita. Contudo, a polarização, ao menos no 

nível dos comportamentos verbais, entre a esquerda e a direita permanece muito 

viva, quase tão intensa quanto na época da Guerra Fria, quando as posições 

políticas se definiam relativamente à existência de um partido comunista 

poderoso. Para compreender um tal paradoxo, é preciso voltar muito 

rapidamente à especificidade histórica da esquerda, ao que a constitui, para 

retomar um termo emprestado de Péguy, a “mística”, esse termo sendo tomado 

aqui no sentido de um núcleo ideológico que não pode ser totalmente 

abandonado sem uma completa denegação, mesmo se aquilo na direção do que 

ele aponta não é, ou é de modo muito incompleto, realizado nos fatos. 

 

A esquerda e as origens da ideia de Revolução total 

 

Seguindo as análises de Bernard Yack2, nós diremos que a esquerda está ligada, 

desde o fim do século XVIII, ao horizonte da Revolução total. É impossível 

resumir em algumas linhas a análise de Yack. Depois do fracasso da Revolução 

francesa, os filósofos do idealismo alemão que Bernard Yack atrela ao que ele 

chama de esquerda kantiana, consideram que uma revolução realizada apenas no 

plano político não basta para retirar os obstáculos que permitem reduzir os 

motivos de insatisfação em relação ao mundo tal como ele é. Eles empreendem, 

então, um desvelamento das fontes de insatisfação ligadas às formas históricas 

                                                     
2 Bernard Yack,The Longing for Total Revolution. Philosophic Sources of Social Discontent from Rous seau 

to Marx and Nietzsche, Princeton, Princeton UP, 1999 

 

. 
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ou societárias que caracterizam a forma como se estabelece o elo entre os homens. 

Eles então enfatizam o caráter desumanizante da sociedade “moderna” e o 

“espírito” das relações sociais que prevalecem em tal tipo de sociedade. O mundo 

moderno é desvalorizado à medida que condena os homens a serem não humanos 

ou não completamente humanos. A Revolução total consiste, portanto, em 

identificar e desvelar o que, no núcleo das relações sociais, entrava a plena 

realização da humanidade, para em seguida transformar radicalmente as 

condições sociais de modo a permitir a aparição de um novo homem, este agora 

plenamente humano. A mudança propriamente política pode ser concebida, 

nessas condições, como o resultado mecânico da Revolução total, não como sua 

origem. O termo Revolução total foi introduzido por Schiller (em A educação 

estética do homem) que identifica a fonte primária de insatisfação na esfera das 

relações estéticas e será retomado por Marx, que a transporta para aquela das 

relações econômicas e de propriedade. Yack mostra que, para a esquerda 

kantiana, a capacidade de escapar das condições desumanizantes é derivada de 

uma interpretação rousseauniana da autonomia kantiana. O caráter 

verdadeiramente humano dos homens se afirma em sua liberdade, que permite 

opor seus próprios fins àqueles que lhes foram impostos pela natureza ou pela 

sociedade, o que supõe que seja afastada toda referência a uma “natureza 

humana” imutável. O anseio pela Revolução total assume, com isso, um caráter 

historicista. Todo fenômeno, para ser compreendido, deve ser relacionado não a 

uma natureza humana, mas ao seu contexto histórico. Cada momento histórico 

possui seu “espírito” particular tanto quanto ações individuais isoladas são 

impotentes para provocar mudança. Apenas uma ação global pode transformar o 

mundo. No entanto, a transformação global está subordinada a um trabalho 

teórico para identificar o que, no mundo histórico tal como ele se dá, constitui a 

fonte principal da inumanidade. 

 

Com base nessas análises, pode-se extrair algumas caraterísticas que marcam a 

autodescrição da esquerda ao longo do século XX (e também, por contraste, os 

traços “típicos” da direita, ao menos tal como vista do ponto de vista da esquerda). 

A característica principal da esquerda é que ela é crítica. Ao contrário, a direita 

sente-se à vontade em uma postura que é o exato oposto da crítica: a celebração. 

Enquanto que, do ponto de vista da esquerda, se manifesta uma insatisfação 
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constante diante da vida e do mundo tal como ele é e do qual convém desvelar as 

fachadas hipócritas, a direita celebra os grandes homens, as instituições, o mundo 

vivido, a natureza, os costumes e, com a vinculação à moral, a ordem que rege as 

interações entre os homens. Se a direita não nega a existência do mal, ela lhe 

confere um caráter ontológico. O mal é inerente à condição humana, mesmo se 

esforços meritórios, realizados pelos indivíduos, permite atenuá-lo. Ao contrário, 

a esquerda, tendo uma visão historicista do curso do mundo, identifica o mal com 

a existência de condições sóciohistóricas determinadas e dominantes. É nesse 

sentido que a insatisfação conduz, para a esquerda, a uma exigência de revolta e 

se exprime em uma retórica particular: a do protesto. A essas diferentes relações 

com a história estão associadas antropologias igualmente diferentes. A direita 

crê, com toda as suas forças, em uma natureza humana. O homem é o que é e 

nada poderá fundamentalmente mudar alguma coisa de sua natureza. Ao 

contrário, visto da esquerda, o homem do passado e o homem atual não são o 

todo do homem. O homem está por fazer e, nesse sentido, ele é sempre, em sua 

essência, não passível de ser conhecível. É a razão pela qual a crítica de esquerda 

não se sente instada a desvelar os fundamentos éticos de sua indignação. Pois, 

para desvelar e para compreender completamente o que suscita a indignação, 

seria preciso poder apoiar-se em um bem que ainda não existe e que é, mesmo 

nas condições atuais, não conhecível em sua totalidade, até mesmo inimaginável. 

É apenas quando, sob o efeito da crítica, as condições de aparição de um novo 

homem serão realizadas que se poderá então desvelar o bem que sustentava, na 

obscuridade de um destino histórico, a indignação que o fizeram surgir. 

 

A esquerda crítica no capitalismo 

 

Qual é o objeto mais global sobre o qual convergem as múltiplas críticas emitidas 

pela esquerda? Desde a segunda metade do século XX, essa questão está 

associada àquela do capitalismo. A esquerda foi muito amplamente conhecida 

(mesmo nessa forma híbrida que constitui o fascismo) na crítica ao capitalismo. 

Contudo, a relação da esquerda com o capitalismo é complexa porque, se a 

esquerda constitui a instância crítica por excelência do capitalismo, ela foi 

também, faz dois séculos, incorporada pelo capitalismo. Essa ambiguidade foi, 

diga-se de passagem, reconhecida por Marx, que nunca deixou de fazer elogios 
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ao capitalismo em seu papel histórico como instrumento de libertação da 

sociedade tradicional e, portanto, como motor da história (uma posição que pode 

ser identificada hoje em relação às novas formas do capitalismo, nos escritos de 

um pensador "radical" como Antonio Negri). Além disso, a relação entre a 

esquerda e o capitalismo tornou-se ainda mais complexa, ao longo do último 

século, pela capacidade do capitalismo de se reapropriar ao menos de uma parte 

da crítica desenvolvida pela esquerda. 

 

A esquerda foi incorporada ao capitalismo por intermédio do liberalismo e da 

crítica das ordens tradicionais, isto é, na França, da sociedade do Antigo Regime. 

Com efeito, não é exagero dizer que o capitalismo, em suas formas mais liberais 

ou radicais, flerta continuamente com a ideia da Revolução total. Esse 

enraizamento da esquerda no capitalismo se vê, ainda mais do que na França, nos 

países da Europa central. Assim, por exemplo, na Hungria do período entre 

guerras, uma esquerda liberal, comerciante e industrial, essencialmente baseada 

em Budapeste e em sua maioria judia, austríaca ou alemã, opôs-se ao direito 

agrário, provincial, da qual os membros da administração central foram 

recrutados. A esquerda revolucionária emerge, em parte, desta esquerda liberal, 

da qual radicaliza alguns de seus ideais estabelecidos. A esquerda é, portanto, 

aliada do liberalismo, ao ponto de se fundir praticamente com ela, quando se 

voltam para o seu inimigo comum: a sociedade tradicional fundada sobre uma 

extensão da ordem que prevalece no “mundo doméstico” (Boltanski e Thévenot, 

1991), na sociedade como um todo e, em particular, no Estado. 

 

No entanto, é necessário, como lembrou Fernand Braudel3, evitar confundir 

liberalismo e capitalismo. O liberalismo é um princípio regulador, uma exigência 

e uma garantia moral do capitalismo que, na prática, nunca foi verdadeiramente 

aplicado no século XIX (dinastias familiares, alianças monopolistas, pressões 

sobre o Estado para obter medidas protecionistas, etc.), a não ser no caso do 

mercado de trabalho em que a aplicação do “credo liberal”, como Polanyi4 assim 

chamava, permitiu obter uma mão de obra barata e maleável. 

 

                                                     
3 Ferdinand Braudel, Civilisation matérielle, economie et capitalisme, vol. 2, Paris, Armand Colin, 1979.  

4 Karl Polanyi, La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983. 
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Por outro lado, o capitalismo do século XIX passa, na Europa e particularmente 

na França, por um tipo de aliança com as classes vinculadas à ordem doméstica 

cujo patrimônio familiar, frequentemente de origem agrária, pode ser reinvestido 

em novas formas de realização de lucros. É a essa aliança – de um certo modo 

antinatural – que, aliás, dar-se-á o nome de “burguesia” aquilo que faz Francois 

Furet5 dizer (na introdução do Passado de uma ilusão) que, diferentemente da 

Europa, os Estados Unidos conhecem o desenvolvimento de um capitalismo sem 

burguesia. Mas é bem o elo entre os valores do capitalismo (o liberalismo) e a 

esquerda que dá conta, como o sinala Furet no mesmo texto, da forma como os 

membros da burguesia, em sua adolescência e sua juventude, se revelam 

frequentemente contra a burguesia em nome dos próprios valores que a 

burguesia reconhece à medida que adere ao liberalismo (equidade na 

concorrência, inovação, etc.) e que ela trai na medida em que permanece como 

patrimonialmente dominante. Aliança essa, diga-se de passagem, que expõe a 

própria burguesia a um constante revés cuja causa é apontada por Marx e Engels 

no Manifesto comunista quando eles descrevem o cosmos capitalista como um 

universo no qual todos os valores herdados do passado, tudo aquilo a que a 

burguesia valoriza quando se alia com os valores domésticos, se autodestrói sob 

o efeito da concorrência acirrada pelo lucro em que se envolvem os detentores de 

capitais uns com os outros: “Tudo o que era sólido se esvai como fumaça” – como 

está escrito no Manifesto comunista –, tal é o fundamento da relação eterna 

nostálgia que a burguesia entretém com seu passado, como desenvolve o belo 

livro de Marshal Berman sobre a experiência da modernidade cujo título é All 

that is solid melts in the air6. 

 

A esquerda e as duas críticas do capitalismo 

 

A esquerda se desvincula do capitalismo e o toma por alvo de sua crítica quando 

sai da luta contra a sociedade tradicional, rompe em alguma medida sua aliança 

com o capitalismo e, por meio de um trabalho de interpretação, identifica todos 

os traços que caracterizam a sociedade moderna enquanto um fator de 

                                                     
5 François Furet, Le passé d’une illusion, Paris, Robert Laffont-Calman Levy, 1995.  

6 Marshall Berman, All that is solid melts into air.The experience of modernity, New York, Simon and 

Schuster, 1982. 
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desumanização e os reúne novamente associando-os ao capitalismo. Para dizer a 

verdade, essa junção não chega a uma forma única, a uma boa forma porque os 

diferentes fatores de desumanização que a crítica de esquerda identifica na 

modernidade capitalista entram em tensão uns com os outros. 

 

Devo agora mostrar como essa tensão se desenvolve resumindo um dos temas 

que nós desenvolvemos, Eve Chiapello e eu, n’O novo espírito do capitalismo: o 

das duas críticas. 

 

Com efeito, pode-se identificar na crítica do capitalismo tal como ela se 

desenvolveu a partir de meados do século XIX duas críticas diferentes realizadas 

por dois grupos distintos. A primeira é a crítica social: ela enfatiza as 

desigualdades, a miséria, a exploração e o egoísmo de um mundo que estimula o 

individualismo por oposição à solidariedade. Seu principal vetor foi o movimento 

operário. A segunda forma de crítica, nós chamamos de crítica artística. Ela 

desenvolveu-se, em primeiro lugar, em pequenos círculos de artistas e 

intelectuais, e enfatiza outros traços do capitalismo: ela critica a opressão em um 

mundo capitalista (dominação do mercado, a disciplina das usinas), a 

uniformização da sociedade de massa e a mercadorização de tudo, e valoriza um 

ideal de liberação e de autonomia individual, a singularidade e a autenticidade.  

 

Essas duas críticas são orientadas, uma e outra, na direção do horizonte de uma 

Revolução total e na direção da formação de um novo homem, plenamente 

humano, porque liberado das coerções desumanizantes que a modernidade 

capitalista impõe sobre a humanidade atual. Mas nem os meios para atingir tal 

revolução, nem as orientações principais são as mesmas. 

 

A crítica social se alia com a ciência, a tecnologia e a indústria. Ela é, como o 

próprio capitalismo, vinculada à ideia de progresso. Ela subordina a liberação a 

uma mudança de regime de propriedade e, mais radicalmente, de modo de 

produção. A propriedade coletiva deve liberar a produção entravada pelo regime 

de propriedade privada. É a conjunção da mudança de regime de propriedade e 

de uma expansão assombrosa da produção que fará cessar a exploração, isto é, o 

obstáculo principal à descoberta e à realização pelos homens de sua plena 
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humanidade. Enfim, essa crítica tem uma perspectiva solidarista e igualitária 

(mesmo se a predominância das vanguardas, únicas suscetíveis de orientar a 

crítica na direção da positividade do mundo por vir, que advém da adesão ao 

determinismo histórico, faz frequentemente desse anseio pela igualdade uma 

falsa promessa. A revolução se realizará quando todos os explorados coordenarão 

suas ações e as liberarão todos. 

 

A crítica artística, por sua vez, é tão fortemente anti-industrial quanto 

anticapitalista. Ela defende a posição, na tradição do romantismo, da 

singularidade do gênio (que pode ser identificada em todo homem quando é 

autônomo), e se mostra exasperada por tudo que é estandardizado, uniformizado, 

massificado. Se ela critica o capitalismo é, antes de tudo, porque ela vê nele o fator 

principal que engendra uma sociedade de produção e consumo de massa. Mas a 

crítica artística não é, contudo, um tradicionalista. Ela não defende – ou 

raramente o faz – o retorno a um passado idealizado. Assim como o capitalismo, 

ela odeia o passado anticapitalista, ainda que esse horror possa ser misturado por 

vezes com uma certa nostalgia pelo sublime aristocrático. Ela também olha para 

o futuro e para a possibilidade de uma humanidade sem precedente. Mas, na 

medida em que ela enfatiza a espontaneidade criativa individual, a crítica artística 

é, se não igualitária, ao menos fracamente orientada para uma exigência de 

igualdade. Para que a liberação tenha chances de se realizar, é preciso antes de 

tudo que alguns homens manifestem, diante da modernidade capitalista, uma 

resistência radical. A força de alguns pode ser suficientemente poderosa para, por 

meio da provocação que desvela a sub-estrutura arbitrária de uma ordem sem 

fundamento, fazer explodir essa ordem. É, de fato, o caráter sensivelmente elitista 

da crítica artística que favorecerá alianças com o fascismo – cujas variantes 

clamam também pela Revolução total – ou, em outros casos, o complicado 

movimento de idas e vindas entre o fascismo e a extrema esquerda. 

 

As duas críticas e maio de 1968 

 

No livro O espírito do capitalismo, a relação entre capitalismo, espírito do 

capitalismo e as duas críticas da qual ele trata – a crítica social e a crítica artística 

– constitui um dos instrumentos que nos servem para restituir sob a forma de 
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uma narrativa coerente (essa forma desvalorizada, seguindo as críticas pós-

modernas, é propositalmente assumida aqui) certas modificações que 

intervieram desde meados dos anos 1960 na ordem econômica e social. Sem 

resumir o conteúdo dessa obra, eu lembraria certos elementos dela que nos 

parecerem esclarecer a situação da esquerda hoje. O modelo adotado baseia-se 

numa cenografia que comporta três actantes: o capitalismo, o espírito do 

capitalismo e a crítica, ela mesma dividida em crítica social e crítica artística. 

 

O capitalismo é caracterizado por uma fórmula mínima que enfatiza a exigência 

de acumulação ilimitada por meios formalmente pacíficos, a concorrência e o 

assalariamento. Nosso argumento é que o capitalismo visto dessa forma é, a 

vários respeitos, um sistema absurdo: os assalariados perderam nele a 

propriedade dos resultados de seu trabalho e a possibilidade de levar uma vida 

ativa fora da relação de subordinação. Quanto aos capitalistas, eles se encontram 

encadeados em um processo sem fim e insaciável. Ora, a acumulação capitalismo 

exige a mobilização de um grande número de pessoas das quais uma boa parte, 

ao menos, não se encontra particularmente motivada a se envolver nas práticas 

capitalistas, para não mencionar quando estas lhes são hostis. Nós chamamos 

espírito do capitalismo a ideologia que justifica o envolvimento no capitalismo e 

que torna esse envolvimento desejável. É, portanto, porque ele foi objeto de 

críticas que o capitalismo foi levado a se justificar. Na ausência de críticas, a 

justificação seria inútil. 

 

A justificação do capitalismo possui uma base relativamente estável que 

comporta de argumentos fundados principalmente pela teoria econômica. Isso 

inclui o progresso indissociavelmente tecnológico e econômico, a eficácia e a 

eficiência de uma produção estimulada pela concorrência e o fato de que o 

capitalismo seria um regime favorável às liberdades individuais e, em particular, 

às liberdades políticas. Mas, ao lado das justificações muito gerais, pode-se 

identificar justificações mais especificas, e assim melhor sensibilizar as pessoas. 

Elas variam historicamente. De um exame na literatura sobre a evolução do 

capitalismo, pode-se extrair o desenho de três “espíritos” que se sucederam desde 

o século XIX. A um primeiro espírito, cuja descrição encontramos, por exemplo, 

em Sombart, corresponde um capitalismo de domínio doméstico, cujo burguês 
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empreendedor é a figura dominante, se sucede, nos anos 1930, um segundo 

espírito centrado sobre a grande empresa integrada. A sua figura dominante é o 

diretor assalariado e as formas de justificações invocadas dizem respeito à 

garantia assegurada por mecanismos tais como a carreira e à associação do 

capitalismo privado ao desenvolvimento do Estado providência, e às expressões 

meritocráticas da justiça calcadas no julgamento de competências certificadas 

por diplomas. O novo espírito do capitalismo tem por objeto principal o 

apagamento, no curso dos anos 1970, do espírito do capitalismo que foi formado 

nos anos 1930, e aparição de um terceiro espírito nos anos 1980. Nós ilustramos 

essa transformação por meio de uma comparação sistemática entre a literatura 

de gerenciamento dos anos 1960 e a dos anos 1990. 

 

Para compreender como se operou essa mudança, nós propomos o seguinte 

processo que pôs em funcionamento de forma dinâmica os três actantes dos quais 

falei há pouco: o capitalismo, o espírito do capitalismo e a crítica. Eis, muito 

sumariamente resumidos, as etapas desse processo.  

 

Os anos 1965-1975 foram marcados por uma elevação muito alta do nível de 

crítica a que o capitalismo foi submetido, período esse que culmina em 1968 e nos 

anos seguintes. Essas críticas ameaçaram o capitalismo com uma crise 

significativa. Elas estiveram longe de ser apenas verbais e foram acompanhadas 

de greves, violência. Elas tiveram, com efeito, uma desorganização da produção 

que baixou a qualidade dos produtos industriais e, segundo certas estimativas, 

dobraram os custos salariais. Essas críticas tomam por alvo praticamente todas 

as provas7 instituídas sob as quais repousava a legitimidade da ordem social. São 

assim criticadas: 

 

- As provas que legitimam as assimetrias em termos de poder e de relações 

hierárquicas (no trabalho, mas também na família) 

                                                     
7 O conceito de prova (épreuve) remonta a um conjunto de discussões que Luc Boltanski realizou junto com 

Laurent Thévenot no livro De la justification. Para uma síntese do conceito tal como trabalhado pelos 

autores, ver o artigo A crítica e os momentos críticos: De la justification e a guinada pragmática na 

sociologia francesa, escrito por Diogo Silva Corrêa (um dos tradutores do presente texto) e Rodrigo de 

Castro, pps. 78-83. Disponível online em: http://www.scielo.br/pdf/mana/v22n1/1678-4944-mana-22-01-

00067.pdf . N.T. 

http://www.scielo.br/pdf/mana/v22n1/1678-4944-mana-22-01-00067.pdf
http://www.scielo.br/pdf/mana/v22n1/1678-4944-mana-22-01-00067.pdf
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- As provas sob as quais repousam a seleção social: as provas escolares, as provas 

de recrutamento profissional, aqueles da qual as pessoas dependem para avançar 

em sua carreira, etc. 

 

- A crítica desvela o que, nessas provas, transgride a justiça. Esse desvelamento 

consiste particularmente em revelar as forças escondidas que vêm parasitar a 

prova e desmascaras as vantagens imerecidas das quais se beneficiam certos 

protagonistas. Esse alto nível de crítica alarma os responsáveis das instituições 

do capitalismo e, no primeiro nível, o empregador, que se inquieta fortemente 

com a “crise de autoridade” e com a “recusa do trabalho na empresa”, 

particularmente pelos mais jovens.  

 

Uma particularidade importante da crise cujos acontecimentos de maio de 1968 

são o centro é que as duas críticas, a crítica social e a crítica artística, 

desempenham nela um papel mais ou menos equivalente, enquanto que, nas 

crises sociais anteriores, a crítica artística só se manifestava em círculos 

intelectuais restritos. Pode-se atribuir essa mudança ao aumento muito 

importante do número de estudantes nos anos 1960 e também à importância 

igualmente crescente do papel desempenhado no processo de produção de 

executivos (cadres), engenheiros e técnicos detentores de competências técnicas, 

científicas e cultural de nível elevado. No mundo empresarial, a crítica artística 

se manifesta essencialmente nas reivindicações autogestionárias (presentes 

sobretudo no seio do sindicato CFDT) que exigem a participação dos assalariados 

no controle do patronato a partir de 1975. Primeiro realizadas de modo disperso, 

essas mudanças serão mais ou menos coordenadas pelas organizações de 

empregadores que, notadamente sob influência de sociólogos do trabalho e de 

novos consultores oriundos do movimento de maio de 1968, adotaram uma nova 

interpretação da crise, entendendo-a como revolta contra as condições de 

trabalho e contra as formas tradicionais de autoridade. 

 

Essas mudanças consistem em larga medida no reconhecimento da validade da 

exigência de autonomia e da aplicação ao conjunto do pessoal modos de gestão 

até então reservados aos executivos (equipes autônomas, horários flexíveis, 
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bônus, salário por eficiência, etc.). No nível do aparelho de produção, esses 

modos são compatíveis com a série de transformações que desmantelam a grande 

empresa integrada para substitui-la por uma frota de pequenas unidades ligadas 

por redes de contratos (trabalho temporário, subcontratação, terceirização de 

funções que não correspondem ao ofício principal da empresa, etc.). 

 

Essa segunda via consiste, em resumo, em abandonar os lugares de prova até 

então instituídos (o sistema de relações profissionais) em prol de uma série de 

deslocamentos. Esses deslocamentos introduzem novas provas (por exemplo, 

novas exigências para os operários cuja capacidade de comunicação torna-se um 

critério de seleção importante). Mas essas provações novas são difíceis de 

identificar por aqueles que a ela se encontram submetidos porque elas não foram 

objeto de um trabalho, notadamente jurídico, de categorização e de 

regulamentação. O trabalho de gerenciamento, nos anos 1980, consistirá em 

coordenar essas mudanças e a dar-lhes um sentido, notadamente interpretando-

as na linguagem das redes, tomada de empréstimo das ciências sociais. 

 

Essa segunda via terá êxito precisamente onde a primeira fracassou. Essas 

mudanças permitirão uma retomada da força de trabalho e uma reorientação do 

capitalismo. Essa nova reorientação encontra um campo livre à sua frente porque 

essas mudanças tiveram por efeito calar a crítica, e isso de duas formas diferentes. 

A crítica social, sustentada pelos grandes sindicatos, se encontrou mais 

frequentemente desarmada diante dessas mudanças que ela não soube 

interpretar. Construída em isomorfia com seu adversário, a grande empresa 

integrada, a crítica social perdeu, no curso desse processo, as ancoragens que lhe 

permitiam até então mudar a direção, com uma certa eficácia, das decisões dos 

empregadores. Quanto à artística, ela perdeu sua impetuosidade por uma razão 

diferente. Uma grande parte dos porta vozes, isto é, dos que a realizaram nos anos 

que envolvem maio de 1968, se satisfez com as mudanças que intervieram na 

organização do trabalho e, mais geralmente, da sociedade, e isso para não falar 

de quando os próprios porta-vozes foram integrados, ao apoiarem o governo 

socialista, aos novos dispositivos de poder. 
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A reorientação do capitalismo nos anos 1980 está ligada, por conseguinte, à sua 

capacidade de dobrar e tornar obsoletas as coerções que eram pertinentes no 

quadro do segundo espírito do capitalismo. O deslocamento das provas durante 

esse período e o silêncio de uma crítica desorientada permitiram a reorientação 

de um capitalismo liberado da maior parte das coerções que ele deveria até então 

respeitar. 

 

Um dos resultados dessa reorientação foi ter direcionado em um sentido 

favorável ao capital a resdistribuição entre salário e lucros que, nos anos 1970, 

havia se inclinado na direção dos assalariados. Mas isso ao preço de um 

crescimento das desigualdades, da precariedade e de um empobrecimento de 

camadas importantes dos assalariados. Essas degradações das condições salariais 

produziram, nos anos 1990, um retorno das críticas das quais as greves, 

notadamente aquela do outono de 1995, são um testemunho. Esse renovo da 

crítica, que se manifesta atualmente sobretudo no terreno da crítica social (a 

crítica artística permanece amplamente silenciosa ou rotineira, ao menos no que 

concerne à esfera econômica) vai no sentido de uma reflexão que conduz à 

regulamentação de novas provas e do estabelecimento de novos dispositivos de 

justiça no terceiro espírito do capitalismo. É neste sentido que se pode considerar 

que um grande número de dispositivos atualmente em estudo na França visa ao 

estabelecimento de novas exigências de justiça nascidas com o terceiro espírito 

do capitalismo (o que chamamos, retomando o conceito de cité8 desenvolvido em 

De la justification9, a cité por projetos) nos dispositivos dotados de uma 

existência jurídica. Sabendo que o novo espírito do capitalismo valoriza 

maximamente o ponto da mobilidade, esses dispositivos visam, sobretudo, 

estabelecer compromissos entre uma exigência de mobilidade e uma exigência de 

segurança. É o caso, por exemplo, do “contrato de atividade” que se acrescentaria 

ao contrato de trabalho e que possibilitaria aos assalariados que sua empresa não 

                                                     
8 Para uma síntese do conceito de cité, ver o artigo A crítica e os momentos críticos: De la justification e a 

guinada pragmática na sociologia francesa, escrito por Diogo Silva Corrêa (um dos tradutores do presente 

texto) e Rodrigo de Castro, pps. 73-78. Disponível online em: http://www.scielo.br/pdf/mana/v22n1/1678-

4944-mana-22-01-00067.pdf . N.T. 

9 Luc Boltanski,Eve Chiapello,Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.  

http://www.scielo.br/pdf/mana/v22n1/1678-4944-mana-22-01-00067.pdf
http://www.scielo.br/pdf/mana/v22n1/1678-4944-mana-22-01-00067.pdf
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possa ou não pretenda conservar e fazer um trabalho de formação ou de serem 

empregados por organizações com fins não lucrativos. 

 

 

A Esquerda, Capitalismo e o Anseio pela Revolução Total Hoje 

 

O que é hoje o anseio pela Revolução total? Esse anseio, como proposto no início 

do artigo, constitui o traço mais permanente e característico da esquerda, o cerne 

ideológico que ela não pode negar completamente sem quebrar definitivamente 

com uma identidade constituída na base de dois séculos de crítica e luta.  

 

Nosso argumento será o seguinte: por um lado, sustentaremos que o anseio pela 

Revolução total é deslocado do domínio da produção de bens materiais para a 

reprodução de seres humanos; por outro lado, que esse anseio não está mais em 

oposição total ao capitalismo, mas encontra-se conjugado com o mesmo. Em 

outras palavras, se esta análise está correta, hoje temos duas esquerdas, cujas 

relações entre si vão do conflito ao compromisso. De um lado, há uma esquerda 

anticapitalista que mantém a crítica nos terrenos da economia, do trabalho e da 

produção, mas que não anseia mais pela Revolução total. Do outro, há uma 

esquerda que anseia pela Revolução total num terreno distinto, relativo a geração 

e reprodução de seres humanos e de relações de parentesco; essa é uma esquerda 

que não é mais anticapitalista. 

 

A Esquerda Anticapitalista 

 

A esquerda anticapitalista não anseia mais pela Revolução total – entendida 

como uma transformação radical das relações de produção – porque tal revolução 

falhou. A crítica social fracassou nos países capitalistas, como apresentado acima: 

mostrando-se incapaz de defender ganhos sociais, de prevenir a nova distribuição 

entre salários e lucros que beneficia o capitalismo, de opor-se ao aumento da 

desigualdade e, de maneira geral, a todo o tipo de destruição que acompanhou a 

reorientação do capitalismo nas décadas de 1980 e 1990. Assim, encontrou-se 

marginalizada. Por outro lado, nos países socialistas, e na área favorita da crítica 

social, a mudança no regime de propriedade não resultou, como era esperado, na 
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libertação das forças produtivas e, em consequência, no fim da exploração. 

Capacidades produtivas estagnaram ou entraram em colapso, com a exploração 

continuando sob outras formas, assim como entenderam os Trotkistas e, 

particularmente na França, o grupo Socialisme ou Barbarie (Lefort e 

Castoriardis) na década de 1950. Pode-se argumentar que tais países de 

“socialismo existente” eram socialistas somente no nome e que não alcançaram a 

Revolução total, o que os invalidaria enquanto exemplos pertinentes. Entretanto, 

a natureza quase geral desses fracassos faz com que a ideia de revolução, em 

termos de movimentos dos trabalhadores e, em particular, do movimento 

comunista, deixe de ser uma palavra de ordem atraente.  

A crítica social que reapareceu na França após 1995 parece então ter abandonado 

o anseio pela Revolução total. Começando a partir de direitos democráticos 

existentes, esta acaba trazendo a memória as revoltas populares no Antigo 

Regime, descritas por Charles Tilly. Os revoltosos iam em direção ao senhor 

contra o qual as revoltas eram dirigidas para colocá-lo na cabeça de sua procissão, 

visando mostrar que tudo que exigiam era o respeito dos direitos já garantidos 

sob o regime feudal. De maneira semelhante, os novos movimentos sociais só 

estão preocupados com democracia, direitos e cidadania. Eles demandam o 

respeito aos direitos existentes e, mesmo discretamente, o reconhecimento de 

novos diretos – frequentemente apresentados como derivados dos direitos 

humanos – mas não colocam as instituições existentes como um todo em questão. 

Eles insistem na natureza desumanizante das condições de vida daqueles 

excluídos socialmente, mas não condenam radicalmente as formas de vida 

prevalecentes nas sociedades democráticas contemporâneas do hemisfério norte. 

Estas são consideradas, pelo menos tacitamente, as melhores do mundo, apesar 

da denúncia de sua exploração dos países do Sul. 

 

Similarmente, as organizações orientadas mais nitidamente para a esfera 

econômica, empresas e organização do trabalho também podem ser ditas 

reformistas. Estas não preveem uma saída do capitalismo no futuro próximo (na 

década de 1970 era uma opinião comum que seria possível sair rapidamente do 

capitalismo). Tais organizações também propõem medidas – que em sua maioria 

estão em estágio de planejamento atualmente – visando limitar o poder dos 

acionistas ou chegar novamente a um acordo entre a exigência do capitalismo por 
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mobilidade e flexibilidade, e a procura por uma melhora na segurança dos 

trabalhadores. No livro O novo espírito do capitalismo, demos vários exemplos 

de tais dispositivos. 

 

Os movimentos mais radicais são aqueles cujo objetivo principal não gira em 

torno de direitos nacionais, mas de organismos internacionais que asseguram a 

regulação do capitalismo, envolvendo assim uma conciliação entre, de um lado, a 

busca de um interesse comum compartilhado pelos portadores do capital e os 

diretores de grandes empresas e, do outro lado, a dura competição que existe 

entre os mesmos. Tais organismos emergem ou de acordos entre estados, como 

exemplificado pelo Banco Mundial, ou de grandes firmas consultoras 

trabalhando a nível multinacional, ou até mesmo de círculos privados de reflexão, 

negociação e conciliação. Entretanto, mesmo que tais movimentos tenham como 

objetivo pressionar poderes internacionais e impor reformas (como o famoso 

Imposto Tobin), eles não desenvolvem programas orientados para o horizonte de 

uma Revolução total.  

 

Contrastando com o cenário, a crítica artística não fracassou. Na verdade, ela foi 

muito bem bem-sucedida. No Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes 

générations, publicado em 1967, Raoul Vaneigem escreveu: “Se alguém estudasse 

os modos de trabalho das pessoas primitivas, a importância da brincadeira e da 

criatividade nestes, não seria cem vezes mais eficiente o retorno obtido pelos 

métodos advindos da contribuição de técnicas modernas?”10. Pode-se dizer que 

ele foi ouvido, uma vez que essa frase poderia facilmente aparecer nos vários 

livros de gerenciamento publicados na década de 1990 e analisados n’O novo 

espírito. Como demonstramos naquela análise, seções inteiras da crítica artística 

ao capitalismo foram integradas na retórica do gerenciamento. Essa retórica, ela 

mesmo denunciante do Taylorismo e da padronização, reconheceu na década de 

1980 a validade das aspirações dos produtores por autonomia e criatividade, e a 

justificação da esperança do consumidor em achar bens e serviços no mercado 

que eram, ao mesmo tempo, de melhor qualidade e únicos. A referência a 

autenticidade – termo emprestado da crítica a modernidade capitalista para se 

                                                     
10 Rauol Vaneigem, Traité de savoir- vivre à l’usage des jeunes géné rations, Paris, Gallimard, 1967, p. 55. 
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tornar lugar comum na auto-exaltação do capitalismo – resume essas novas 

demandas por uma vida profissional mais “autêntica”, em termos do quanto esta 

facilita o ganho pessoal, e a pela apropriação de bens mais “autênticos”, no 

sentido de bens que constantemente se adaptam a maleabilidade dos desejos 

mais íntimos e singulares da pessoa.  

 

A referência à lógica de redes também é central para o novo gerenciamento e o 

novo marketing. No novo gerenciamento, ela serve para fazer sentido e valorizar 

os novos significados da organização da produção (subcontratação, contratos 

interinos, externalização, trabalho em termos autônomos, administração por 

projeto, etc.). Por outro lado, tal lógica também serve para desmontar referências 

aos coletivos de trabalho, à solidariedade baseada em condições similares e, de 

maneira geral, às classes sociais que, desde o século XIX, constituíram uma das 

bases mais sólidas da crítica. No novo marketing, a lógica de redes serve para 

revalorizar a ação da compra que está simbolicamente descolada dos 

comportamentos gregários denunciadas pela crítica à sociedade do consumo e 

associada a uma busca pessoal, como é sugerido pela abundância de excitação 

libertária mirada no novo consumidor, surfando pela rede. 

 

O pareamento da referência à autenticidade com a da rede claramente não é 

óbvio, especialmente se considerarmos a maneira pela qual a lógica de redes se 

desenvolveu historicamente, com o fim de desmontar as definições de verdade, 

em oposição ao simulacro, que subentendiam o discurso da autenticidade. Mas 

essa tensão entre referências a autenticidade e referências a rede é parcialmente 

reabsorvida na formação progressiva de uma nova figura ideológica: o projeto. 

Podemos considerar que, nos anos que seguem, essa figura alcançará a robustez 

e a estabilidade de uma nova cité – no sentido do termo que Laurent Thévenot e 

eu desenvolvemos em De la Justification11 –, enraizando-se em mecanismos 

organizacionais, legais e baseados em objetos. Assim, ela poderia se tornar 

suporte para julgamentos que permitem a ordenação de pessoas e coisas de 

acordo com a ordem de grandezas em relação à qual estas possam reivindicar 

seus interesses.  

                                                     
11 L. Boltanski,L.Thévenot, De lajustification,Paris,Gallimard, 1991 . 
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De maneira semelhante, a referência dupla à rede e à autenticidade reunidas na 

noção de projeto também constitui o centro de uma nova concepção de excelência 

humana:  é grande aquele que é capaz de envolver-se completamente em projetos 

sabendo que estes são transitórios e permanecem flexíveis, ou seja,  é grande 

aquele que está sempre pronto para procurar novas conexões mais improváveis 

e, portanto, mais valiosas. Nessa nova concepção do valor humano, tem-se mais 

chances de tornar-se a si mesmo, de ser mais autêntico, ao ser o mais leve, 

adaptável, flexível, afinado com as demandas da situação e tolerante com os 

outros quanto possível.  

 

Vários apontamentos são necessários. O primeiro é que essa nova concepção da 

grandeza das pessoas, mecanismos e coisas é compatível com o liberalismo. 

Sendo assim, ela permite a reconciliação com as origens de esquerda do 

capitalismo, a reconciliação dos laços entre capitalismo e sua crítica e a 

emergência da crença na quimera de um capitalismo de esquerda. O segundo é 

que essa nova concepção não deveria ser levada muito a sério. Logo, a título de 

exemplo, tomemos a autonomia do trabalho: pode-se dizer que a valorização da 

confiança – questão favorita da sócio-economia do trabalho na década de 1980 – 

correspondeu a um período específico do “gap de controle” (control-gap), para 

retomar a famosa fórmula de Beniger12. Esse “gap” foi caracterizado pelo 

abandono das velhas formas tayloristas de controle fechado diante da instalação 

de técnicas computadorizadas de controle a longa distância e em tempo real, 

atualmente sendo desenvolvidas. Pode-se assumir que em alguns anos a famosa 

noção de “confiança”, tema de tantas conferências eruditas nas décadas de 1980 

e 1990, deixe de ser debatida.  

 

Por outro lado, como pode ser visto em um conjunto de monografias de campo e 

estudos estatísticos, novas formas de organização econômica resultaram na 

intensificação do trabalho realizado por empregados. Isso é acompanhado pelos 

problemas psicológicos e físicos relativos ao trabalho trazidos, por exemplo, pela 

polivalência, fluxos fortes ou horas flexíveis que buscam primariamente a 

                                                     
12 James Beniger, The control revolution, Cambridge, Mass, Harvard UP, 1986. 
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diminuição de horas perdidas, a visibilização deficiências pelo gerenciamento e 

fazer os empregados arcarem com os custos resultantes dos riscos do mercado. 

Paralelamente, como mostrado n’O novo espírito do capitalismo, novas formas 

de exploração estão sendo desenvolvidas com base em níveis diferenciados de 

mobilidade que são adicionadas àquelas baseadas em graus diferentes de 

propriedade que, todavia, não tem menos peso na produção da desigualdade.  

  

É preciso acrescentar que a intensificação do trabalho e as novas formas de 

exploração parecem afetar não somente aqueles envolvidos em empregos 

subalternos, mas também aqueles outrora referidos como executivos (cadres). 

Essa categoria vem crescendo significativamente, mas sua realidade e sua 

legitimidade são fortemente contestadas, não mais com base em análises 

marxistas como no passado, mas pelos organismos patronais. Tudo se passa 

como se estivéssemos testemunhando a aparição de uma nova forma, uma 

burguesia capaz de se auto-explorar. Todavia, pode-se duvidar se o termo 

“burguesia”, usado aqui na ausência de um termo melhor, deve realmente ser 

usado. Sem dúvidas, uma nova classe está em processo de formação, o termo 

“classe” também sendo usado aqui na falta de um melhor e sob a impressão de 

que não é realmente apropriado. Na verdade, o termo “classe”, na França das 

décadas de 1930 até 1980, serviu não somente para designar grupos compostos 

de pessoas reunidas com base na similaridade de condições. Ele designou grupos 

constituídos notadamente de acordo com uma lógica sindical, e representados no 

Estado. A “classe social” enquanto instituição correspondia então a uma 

construção muito particular da relação entre sociedade civil e Estado na qual o 

último garantia justiça social, concebida como redistribuição de ganhos da 

produtividade entre os grupos sociais13. Ora, o que viso quando falo da aparição 

de uma nova classe não tem de modo algum a pretensão de torná-la representável 

por organizações com contornos bem definidos ou dentro do Estado. Mesmo que 

despida de representação institucional, ela é fortemente representada no sentido 

de uma auto-representação, como conceituado por Goffman. Todos devem ter 

observado o seguinte: homens e mulheres jovens, geralmente graduados, vivendo 

no centro de grandes cidades como Paris, Londres, Berlim, Nova York, São 

                                                     
13 Luc Boltanski, Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Minuit, 1982.  
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Francisco, etc., que são consumidores cultos e significativos de produtos 

culturais, solteiros ou vivendo como casais, mas preferem não ter filhos ou tê-los 

muito mais tarde do que a geração anterior (“dupla renda sem filhos”). Todos 

visam sucesso financeiro. Entretanto, muitos sem dúvida não o alcançam, uma 

vez que a desigualdade de renda é particularmente marcante nesses grupos 

(especialmente entre artistas, pintores ou escultores, atores, etc.). Eles estão 

envoltos numa vida profissional que, generalizando o velho modelo do artista, é 

cada vez mais dificilmente distinguida de suas vidas privadas. Eles estão 

envolvidos em setores em que as margens são muito amplas e nos quais os lucros 

globais do capitalismo são mais seguros. Estes incluem finanças, arte, moda, 

tecnologia de informação, comunicação e mídia. Eles também são, 

frequentemente ao mesmo tempo, encontrados nos domínios da universidade e 

da pesquisa, campos nos quais a distinção entre pertencer ao setor público ou 

privado perde qualquer significado. É muito difícil dizer se os membros dessa 

nova classe são exploradores ou explorados. Sem dúvida são os dois, de maneiras 

diferentes. Eles mesmos não sabem disso e transitam, de acordo com o seu nível 

de sucesso, entre a celebração do novo mundo e a sua crítica; entre direita e 

esquerda.  

 

Em que termos eles são de direita? Eles certamente o são de acordo com critérios 

antigos, no sentido de que eles não são mais habitados por um senso de injustiça 

social e pela culpa com a qual intelectuais das gerações passadas se expressavam 

ao falarem de si mesmos. A noção de exploração é-lhes completamente estranha. 

Eles esqueceram-se amplamente que sempre existiram trabalhadores, 

camponeses e pessoas pobres, ingloriosos pelo sublime dos banlieues. Poder-se-

ia dizer que eles são de direita porque o mundo como é, é muito conveniente para 

eles. Eles estão perfeitamente incorporados ao novo capitalismo. Eles 

abandonaram completamente a ideia da Revolução total no domínio das relações 

de produção e na ordem econômica. Não há necessidade de esperar por ela; para 

eles, ela já chegou.  

 

Por que deveriam ser considerados de esquerda? Porque rejeitaram, na maioria 

das situações em suas vidas, os traços correspondentes ao tipo de ordem que 

Laurent Thévenot e eu descrevemos como “cité doméstica”. Se de fato 
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quiséssemos dar uma descrição apta para o que ocorreu na França em maio de 

1968, sem dúvida seria conveniente dizer que essa crise resultou em livrar a 

maioria das situações da ordem doméstica. Tal afirmação é especialmente 

verdadeira em situações de trabalho onde essa ordem, durante as décadas de 

1950 e 1960, continuou a desempenhar um papel importante para fazer 

julgamentos de grandeza. A ordem doméstica esteve mais envolvida no 

comprometimento com outras cités, como aquelas que chamamos de cité cívica e 

industrial. Nesse sentido, maio de 1968 facilitou o movimento de liberação em 

relação às dependências pessoais começado com Rousseau. Para ser mais exato, 

estas dependências pessoais reapareceriam na metáfora da rede. Todavia, as 

novas dependências (cada pessoa não é nada senão a relação entre os elos que 

ela/ele pôde criar) podem se apresentar como eletivas, arriscadas e excitantes em 

contraste com suas predecessoras prescrevidas.  

 

Revolução na reprodução: um novo horizonte para a Revolução total 

 

Concluo esse artigo com a seguinte hipótese: o anseio pela Revolução total é 

mantido dentro de uma parte significativa – talvez preponderante – da esquerda 

num formato mais ou menos semelhante àquele do século XIX. Entretanto, a 

questão das relações econômicas, relações de propriedade e relações de produção 

foi abandonada para investir-se, em vez disso, na questão da geração, reprodução 

humana e da relação entre sexualidade, paternidade/maternidade e parentesco.  

 

Uma olhada diária pelos jornais é suficiente para mostrar que a esfera econômica 

não é mais o local de debates nos quais campos claramente polarizados se 

constituem e que se inflamam paixões políticas intensas. Há opiniões fortemente 

divergentes a serem encontradas em assuntos como propriedade, trabalho e o 

papel do Estado na administração da economia, etc. Mas não há formação de 

campos claramente opostos com posições coerentes em torno desses temas. A 

discussão existe, mas não é conduzida sobre o modo da injúria e da excomunhão 

mútua. Todos, ou quase todos, são educados. Todos, ou quase todos, são bem 

compreensivos. Todos, ou quase todos, são bem habermasianos, bem 

democráticos e bem deliberativos. De fato, nenhum grupo exprime mais 

claramente a esperança de associar sua formação de identidade com causas 
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relevantes a ordem econômica. Um testemunho disso, por exemplo, é o fracasso 

de grupos que tentam se autoconstituir com base no desemprego e na exclusão. 

Isso sem mencionar o semi-abandono das referências às origens sociais feitas por 

intelectuais de origem proletária ou rural, tão frequente na década de 1970, que 

indissociavelmente expressava solidariedade com os explorados, protesto e um 

tipo de honra social.  

No outro lado, ao longo dos últimos 30 anos, debates novos, vivos, polarizados e 

mal-educados apareceram, lidando com questões como aborto, inseminação 

artificial e liberdade de menores em relação a métodos contraceptivos, 

casamento, coabitação, família e a legalização de relações familiares equivalentes 

(conhecidas na França sob o acrônimo PACS), relacionamentos homossexuais, a 

constituição de famílias homossexuais e, finalmente, o status legal do embrião ou 

do feto. Até hoje, esses últimos permanecem não somente além da lei, mas 

também na interseção de todas as relações sociais, como testemunha por 

exemplo, o fato de que o aborto, conhecido e praticado na maioria das sociedades, 

nunca foi acompanhado por qualquer tipo de ritual14. 

A amplitude desses debates pode ser explicada de várias maneiras, muitas das 

quais longas demais e, por consequência, de difícil tratamento para esse artigo. 

Mas sua intensidade parece estar ligada à autoconstituição de grupos em torno 

de novas identidades como o feminismo, particularmente em sua forma radical, 

centrado na questão da reprodução. Tal é oposto do que, nos Estados Unidos, é 

chamado de feminismo igualitário, baseado na demanda pela não discriminação 

no trabalho e pela igualdade salarial. Seguindo no rastro do feminismo, temos 

outro exemplo no desenvolvimento de uma homossexualidade militante e 

identitária. 

Em que sentido esses movimentos expressam anseios que se relacionam 

fortemente com o tema da Revolução total? O feminismo radical teorizado nos 

Estados Unidos, no fim da década de 1960 e início de 1970, por ativistas advindos 

do movimento pelos direitos civis e geralmente de orientação marxista, enfatizou 

um obstáculo para o alcance da humanidade no tempo presente. Esse obstáculo 

                                                     
14 Vale notar que o artigo foi escrito em 2002, logo, quaisquer mudanças legislativas ocorridas desde então 

não foram consideradas pelo autor. 
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não é somente a discriminação enfrentada pelas mulheres, mas 

fundamentalmente, a opressão que elas experimentam. Essa opressão é definida 

como sexual, ou seja, não só a opressão de um sexo pelo outro, mas algo que é 

perpetuado na arena particular da sexualidade e na relação que esta tem com 

geração, maternidade e relações de parentesco. Opressão sexual está então 

enraizada na instituição das relações sexuais, uma construção política baseada 

nos mecanismos do casal e da família, mantida por uma ideologia de amor 

romântico e amor materno. 

Autoras como Shulamith Firestone ou Kate Miller marcaram os movimentos 

feministas que apareceram em torno dos eventos de maio de 1968. Transpondo 

os esquemas marxistas, elas enfatizaram a reificação das mulheres dentro da 

família patriarcal nas quais eram definidas somente em termos da função de 

procriação, tratadas como capital a ser explorado por homens para reproduzirem 

a si mesmo e, por conseguinte, alijadas da possibilidade de alcançar uma 

humanidade plena15. Seguindo um esquema também inerente ao discurso da 

Revolução total, homens também são vistos como seres alienados pela opressão 

sexual. Logo, a revolução feminista não libertaria somente as mulheres enquanto 

classe sexualmente oprimida, mas a humanidade como um todo. Desde 1970, no 

livro The dialectic of sex, Shulamith Firestone vê essa liberação como algo que 

ocorre através da mudança no modo de reprodução, colocando em uso métodos 

de reprodução artificial para repartir a responsabilidade pela gestação e pela 

educação ao longo da sociedade como um todo.  

Colocada no domínio da opressão sexual e da administração da procriação, a 

construção de uma identidade feminista foi fortalecida por meio das lutas 

intermediárias a favor da legitimação do aborto nas décadas de 1960 e 1970. Foi 

de fato o deslocamento do centro das demandas feministas, da luta por direitos 

políticos iguais e contra discriminação na educação, trabalho e salário para a 

questão do aborto que marcou a radicalização do movimento. Isso levou, mais 

nos Estados Unidos do que na Europa, à polarização de dois campos opostos no 

meio dos quais tornou-se impossível alcançar algum acordo. Em todos os 

domínios que concernem à reprodução e ao status do embrião, essa polarização 

                                                     
15 Ginette Castro, Radioscopie du féminisme américain, Paris, presses de la FNSP, 1984. 
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prefigura a reestruturação da oposição entre esquerda e direita que está em vias 

de se fazer desde o começo da década de 1970, e que sem dúvida só está 

começando – só que agora centrada no domínio da biopolítica, em vez da 

economia política.  

Para concluir rapidamente, dois apontamentos podem ser feitos a respeito do 

anseio pela Revolução total que atualmente está em construção no campo da 

reprodução humana. Primeiramente, trata-se de uma revolução muito mais 

radical do que aquela pela qual nossos predecessores almejaram no século XIX e 

na primeira metade do XX, ao colocarem suas esperanças nos domínios do direito 

à propriedade, da economia e do Estado. Ela é mais radical porque ela se insinua 

em zonas onde as antigas definições de revolução não tinham direito de entrada: 

aquelas das interações mais íntimas entre seres humanos, isto é, interações 

sexual e familiar. Mas também porque ela afeta as estruturas de parentesco, que 

até agora constituíram a base sólida de todos os arranjos sociais. Finalmente, isso 

ocorre porque envolve uma redefinição radical da antropologia.  

Essa nova antropologia pode de fato ser facilmente colocada em harmonia com a 

antropologia subentendida no anseio pela Revolução total. Um dos principais 

elementos dessa nova antropologia é a separação entre humanidade primária, até 

certo ponto biológica ou de fato, e uma humanidade secundária, até certo ponto 

eletiva. Essa separação está institucionalizada hoje na distinção, primeiramente 

proposta na primeira metade da década de 1970 por filósofos morais como 

Michael Tooley16 antes de ser inscrita em regulamentos legais, entre “seres 

humanos” que podem ter direitos, mas não necessariamente o direito de viver, e 

“pessoas humanas”, caracterizadas pelo fato de que lhes é garantido tal direito. 

Essa dicotomia pode constituir uma maneira de repensar a distinção, com a qual 

comecei, entre uma subumanidade, cujo desenvolvimento é impedido pelas 

condições presentes de sua existência, e uma humanidade futura que, pela sua 

libertação, pode ser totalmente realizada. Para se convencer, seria suficiente reler 

as propostas de filósofos de todos os gêneros, frequentemente incríveis, que 

suscitam regularmente os sucessos tecnológicos atuais no campo da biologia.  

                                                     
16 Michael Tooley, “Abortion and infanticide”, in Philosophy and public affairs, vol 2, n o 1 ,1972,pp. 37-65. 
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O segundo apontamento é que essa nova forma de anseio pela Revolução total é 

indiferente à questão do capitalismo. Ao contrário do pensamento das primeiras 

feministas radicais da década de 1970, a revolução total pode ser desenvolvida 

perfeitamente no domínio da reprodução humana sem afetar de maneira 

nenhuma a produção de bens materiais e serviços. A Revolução total no domínio 

da reprodução certamente teria efeitos importantes na economia, mesmo que 

somente a partir dos laços muito próximos, reconhecidos unanimemente por 

Malthus, entre economia e demografia. Entretanto, tais efeitos são totalmente 

compatíveis com a manutenção dos direitos de propriedade sob sua forma 

presente e com a expansão do capitalismo global. Vários indicadores podem até 

levar a pensar que os efeitos da Revolução total no domínio da reprodução 

beneficiariam a expansão do capitalismo.  
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