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Neete eltur8 de hietória, em fine do eéculo

Xx,

ae ciencise

pociaie defrontam-se com problemae novoe, surpreendente!,
quais ainde não tr~balh2rem, ou trabelharem pouco.

eobre os

Ocorre que o

objeto das ciências sociais ampliou-ee além da capacidade interpretativa doe conceitos já conhecidos.

O indivíduo e a sociedade

já não se situam apenas no âmbito da nação

e sua hiatória.

grafia nem expressa a autonamia- ou identidededo
se explica euficientemente
de nacional.

A bio-

indivíduo, nem

no âinb1'to do grupo, classe ou socieda-

A cultura, além de eUBS formas conhecidas1 c~c

ex-

pressão e condição de grup oe, classes, etniae, m nor-Lae, sociedaí

des, eetá impregnada de padrões e valores, idéias e i~aginérioe,
provenientes de grupoe, clesses, etniaes minorias e aociededes situados além.

As relaçõee, oe processoe e ae estruturas de damina-

çeo e apropriação, antagonismo e integração, transbordam fronteiras,
mares e oceanos ,

Sob vários aape ctos , os prOblemas can 08'qual! se

defrontam as ciências eociaia parecem ultrapassar s capacidade interpretetiva doe conceitos Já conhecidos.
Bão se _trata de imaginar que o patrimônio teórico disponivel precisa ser abandonado.

Nada di~so.

É claro que ele repre-

senta conquietee inegavei~, em termos de explioação e c~preene80.
Nele estão conceituados,

categorizados, codificados ou taquigrefa-

dos aspeotos báeicos da vida eooial micro e macro.
de reoonhecer que ae conquietes teóricas
ciais eociais podem eer desenvolvidas,

Mas tret8-~e

já alcançadas peleE ciên-

renovadas.

Precieam ser

repensadas. Até esta altura de história, muito do que era a problemátioa das ciências sociaie equaaiOnBTS-ee em termos de interpretações miero e/ou nacro. A partir de egore, desta altura da história, as interpretações

podem ser micro, maaro e meta.

t

,

t ,

--.

Aqui se coloca o proble.ma centrall
a realida.de e oc Laã ,

8

tes abrem' problemas

científicos

história das 8ociedsdes.
para

tegorias, as leis ou intepretações
tes.

Em tins do eéoulo XX,

08

nações e continen-

quels os conoe1tos,

dieponiveia

as oa-

pareoem insuficien-

As controvérsia!:.'sobre teorias mioro e macro, vistas de modo
ou em euas ar t í.cuã aç õe e possiveis,

exclusivo,

l'roblemas de ampla envergadura
mundial,

global.

relações,

postoS' pela sociedade

pelo!

internacional,

Aos POllCO!, os debates sobre individual1E1!l0meto-

dológico e hoã Lsmo metodológico
tinacionais,

são atropeladas

internacionais,

processos

defrontem-~e

mundiais

e estruturas.

dilemas daa ciências

com as d ímens êae mul-

ou propriamente

globai~ daa

Assim, mudam e complicam-se

oe

sociais: indi~!duo e sociedade, grupos e clas-

ses sociais, mOTimentos

sociais e partidos pOl!tiooe,

sociedsde e

poder, econamia e sociedade, cultura e vida SOOi81, povo e cidadania, eubal ternidade

e soberania, autori tsriemo e democracia. Em

outros termos nsturalmenteJcriam-ee
teóricas lançadas
progresso,

em moldes de: evolução e diterenclação,

normal e patológico,

revolução, o ompreengeo
dição e tendência.
articulações

desafios pare ae perspectivas

racional e irracional,

e explicação,

estrutura

reforma e

e eentido, contra-

Em todos oe casoe, reabre-se

e deeencontroe

ordem e

o problema dse

entre razão e hietórie.

Eeee

o con-

texto em que ae teorias micro e mscro podem complementar-se,
recriar-Ie,

ou

no âmbito de metateorias.

Nesee' sentido é que

88

transformações

que ooorrem na rea-

lidade 80cial, em escala mundial, não se limitam s alterações
lativas ao objeto dae ciênciee sociai!.
tológicos e epistemolÓgioos.
oe quaie s! ciências
a eociedade

Implicam em problemas

reon-

sobre oe qu&ie vele a pena refletlr,c~

sooia18 apena~ começam a lidar.

Ocorre que

"se tornou realmente tão complexa, a ponto de nãopoder

,-

maie aar vista cano a totalidade
tural.

A sociedade,

descentralizada;

tica, apta a enfeixar
tudo
-

ee transformou

pe Lo s mídia,

enquanto

,turae in~rentee

encontra-~e
polí-

economia

8

e a edminie-

do mundo vi tal. Ee-

traneto:rma,ram-~e em se-

rede de comunioação

Objetiva,

eecorraçado!

escapam ao

em direção

aoe mun-

o objeto das ciências sociais já não é

(1 ).

nacional,

Nem sãoepenas

eetru-

global; parece que

para além do horizonte

saber intuitivo de seus membros,

dade.

De fato,

em periferia.

í

apenas a socied3de

funcionalmente,

não constitui maie a vanguarda

te~ eube eteme s, controledos

doe do sistema"

de um camplexo

ee fUnções da sociedade

tração pÚblica creeceram

gunda natureza;

dinâmica

diferenciada

o E~tado

4

ou o indivíduo

atores

situado nessa 80cie-

eooieie, relaçõee,

aos modoe de ser, organizar-se

prooessos

e estru-

e modificar-se

da

sociedade nacional.
No século XX, e em esoa1a ,cada vez mais aoentuada
do seu curso, o objeto das ciências
cia~ente,

em termos qualitativos,

naoional é t~bém

tecnologia,

ração, cO!lglanerado, mercado,
economias

de escala,

mo, estati~o,

divíduo, ator, identidade,
noria, movtmento

social,

blioa, :poder eetet81,

de articulaçõee

complementaridsde,

todas essas dimensões

( 1) J'u~gen Rabermas,

tormação

nacional.

corpo-

180180ion1e-

imperialismo.

grupo social, cl&sse
partido pOlítioo,

empreee,

multilateralidade,

protecioni~o,

interdep~ndênoia,

ee esgotam no âmbito da sociedade
ção histór1ca,desta

O que é

globaie: moeda"

divisão do trabalho,

trocae desiguais,

dependênoia,

sub atan-

além de quantitativos.

elo ou expressão

capital, trabalho,

socIais mOdifioou-se

no largo

O in-

~oc1al, etnia, mi-

oorrente

de opinião pÚ-

da realidade

não mai~

Além desta oonfigura-

s oe aã , há outra configursçe.o
í

Pensamento p6s-Met'atíeico (Eetudolf Fil"oeóficos), trad. de Flâvio Beno Siebenelohler, Edições Tempo
Brasileiro, Rio de Janeiro, 1990, p. 177. Citação do cap. 7,
-A Unidade da Razão na Multiplicidadede
suae Vozes".

.' .

histórica maie ample, formação sooial maie sbrangente,

em cujo

contexto tudo muda de figura.

original.

Nada perde a fieionamia

mas tudo adquire outros tr8ço~, .ons, c oz-e e, mOTiment oe, teneõee.
poeeibilidadee.

A totalidade histórica e 'teórica compreendida

pela sociedade global incute em çada um e todor or seus camponentee um pouco do seu modo de ser, poeeibilidadee
tir, penes r, imaginar.
econômicos, políticos

de agir, sen-

"Sob o impacto de vários deEenvolvimentos
e tecnológicoe,

e particularmente

luçãD nas comunicações

e noe fluxos de informação,

que.se que literalmente

encolheu-se,

Tilly "nosEs era de uma única teia-.

sietema mundial

Ao me~o

C.

interna ou eetru-

interconexão mundial dse sociedades,

sociais adquiriram uma escala verdadeiramente

global ••• A diferenciação

em comunidades

100ais, tribue, clãs,

g rupos étnicos, nações e até mesmo Estados,
do seu eignificado anterior"
Neesa perspectiva,

perdeu ao menoe algo

(2).

verifica-~e

que as eiênoi8e

eetão eendo desaf'iada~ e interpretar novas- realidades
pretar realidades que

apenas em termoe qU6ntitativoe,
trução de conceitos,

rociaie
e reinter-

já haviam eido exPlicada~ ou compreendidas.

Na medida em que o objeto se modifica

ncvae realidadee,

e

tempo, o mundo so-

cial mudou as euae forme,e típicas de articulação

diversos fenômenos

o mundo social

ficando próximo do que M. !{c-

Luhan chama aldeia global, I. Wallerstein

turs.çao. Devido à crescente

da revo-

categcria8,

se enterioree

outro contexto histórico,
16ridede e univerealidade.
se ten~õee contraditórias

quali teti'V'amente,e n20

reabre-ee

o problema da recons-

leie, interpret8çõe~.

Além das

se r-ec oã ocam em novos moldes,

um diferente ccntraponto

entre eingu-

";ré que o mundo moderno eata
da globalizeçãc

fUj

ei to

e localização,

( 2) Fictr s~tampka, "Ccnceptual Pramewor~
in Comparative Inquiry: Divergent or Convergent? H', M'artin AI brow and lUizabeth lG.ng (editere), GlobalizatiollJ LnoWledge and-' Society,
Sege Publicetione, London, 1990, pp. 4?-58; citeção da p. 51.

."

e fundamentsliemo,

secule.rizeção

modernização

'Clev~riwnc8 e spe r-e r que e e t aa o on tz-ad
tema conceptual

d8 própria sociologia"

Na sociedade
o e seoe

e

8~

integraçãe.

ç

í

global,

estruturas

J•.s reslidedea

ee a historiografia,

ôe s se refletieeem

Febre

geografia,

uociaie,

e errte ,

Adquirem

:ficam-ee

os indivíduos,

mas culturais,

demogrefia.,

em configurações

cente,
tos

••••

tanto

potêncise

•

e das nove.s neçõee"

deixado

é

que inepiraram

em eeeale cree-

e idéias,

dBS

em êmbito global.

aI!

;tor-

visto!

lugare~.

"Em e ecaâ a cres-

lugar, é afeteda pelo~
Ieto é verdade

.A

•

potenc1ae

fa-

provavel-

camo no dae pequena~

(4. ).

ciência!! soe La s,

e forma.ção

1v1cdi-

Recri2m-~e ae articuleçõeE en-

metodológicas

em ~egundo plano, ou na eombra: modificou-se
â

e boa :parte

e cc ad e , localizavam-se
í

e outr ae

as anteriores.

gentes

um aspecto da~ controvérsias

cialmente o objeto

c iai~

dae coieae,

no amb1to des grandes

tete
sido

de diferentee

economia

ae inetituiçõee,

a vids do i~div!duo, em qualquer

e proceseoe

mente

linguísticn

as coletividades,

e a sociedade,

sociologia,

recria.ndo

hietórico-e0ciEie.

tre o indivíduo

arrt cg cnf emo e

univerealizem-ze

conotaçõee,

os eignificedoe

os pro-

qua í.e he bã tu aâmerrt e debruçam-

SE

eSEaf reBlidBde~
outras

se relações,

e apropriação,

pol! t Lcs , c iênc ia. pol:!tios, antropolcgia,
ciênciae

no t>ir;-

(3').

generalizem-se

de d omí.naçâo

e Póf-mcdernizeçêot

que tem
eubstan-

O indivíduo e a sociedade

doe deaerrvolvimentce

no âmbi to da nação.

dee

ciên-

Ao pas so que o

Bryan S. Turner,
"The Two Face e of Soei ology: Global. or National?", Nike Feetheretone (editor), Global Culture (Nationall$a,
Globalization and Modernity),
Sage-~blication~,
London, 1990,
pp. 343-358; eitação das pp. 343-344.
( 4 ) Wilbert E. Moore, "Global- Sbciology& thé Wor1d se a Singular
Sy~tem., The Arnerican ~aurn8l o~ Sociology, vol.: LXXI, nO 5,
1966, pp. 475-482; oItação da P. 481.

....'
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indivíduo

e a eociedede que de~a:fimn ae ciências -sociais nesta

aI tura da história

loce.lizam-se em algum lugar da sociedade glo-

bal, deter.minados também pelos ~ovtmentoe

deeta eociedsde. De~de

fins do eéculo XIX, e em escala creecente

e 8celer~d8

XX, a sociedade modificou~se
nacionais

eubstancialmente.

são progressivamente

eubsumides

no século

As sociedades

pela eociedade global,

a.omesmo tempo que este. se forma aquelas se transformam.
lações,

os pr-oceseoe e se es t ru tu r-ae de d omãnaçãc

antegoniemo

e integrsção,

que anteriormente

cips1rnente na sociedade nacional,
muites vezes principalmente,

10calizav8lI1-ee pr-Ln-

o contexto histórico

revoluções

no qual

das ccntrovérsiee

sobre:

cientí:fice~, holismo e in-

grande relato e pequeno relato,' razão instrumental

e razão crítica, ciência e ideologia.

id~ologia

e utopiaa

há uma evidente criee de re.cionalidade nae ciências
vando-ee

também, e

na eociedede global.

se situam alguns aspectos fundementeie

dividualismo,

e apropriação,

egora localizam-se

tese, mui~o provave1mente,

rupturas epiEtemológica~,

Ae re-

ou reduzindo-se

em diferentee

conjunturae

De fato,

sooiais, Bgre.do séoulo XX.

E 'ela~tem-mui te a ver com as limi tsçõef!, detlscertos ou ilusões

herdados do Iluminiemo,

que inspirou grande parte das ciências

sociaie no século XIX e continue

a inepirar no eéculo ~

o desafio não ee eitua apena~ no nivel ontológico.
eubstenoialmente

~e!

Modificou-se

o ser eociel, e realidade hietórico-eocisl,

objeto de.e ciênciae

socLa Ie ,

o

No eéculo XIX, o indiv!duo p od La

eer peneedo no âmbito da sooiedade

e eeta noe limites da nação.

No eécu~o XX, o indivíduo

simultaneamente

eitua-ee

sociedade nacional e global.
pode ser vista no horizonte
globEl.

A própria

no âmbito da

eooiedade nacional

somente

eberto pels formação da socidade

l

.

8

.' .
Se se ciênciee

eooisie naecem e desenvolvem-se

ma! de autoconeciência

científica

da realidade

social, pode-se

imaginar que elas podem eer seriamente deeafiadas
realidade

já

não é maie a mesma.

pensado, ou lógico e histórico,

camo !or~

O contraponto

quando essa

peneamento

um pouco,

pOdealtersr-ee

e
ou

mui to, quando um d o~ ternos modificB.-se; e ma e sí.nda quando ele
í

Ee

transfigure

.•

Entretanto,

ae ccntrovérsias

oa s demoram-se

prir.:cipslmente

dade, eincrônico

e diacrônic

e oompreeneão,
O~

0,

e s t.ru tura e história,

holismo e individualismo

Preconizam

ou maez-o _e micro.
-

-

adoção do indivíduo,

a

cia,
vivência, - situ.ação, identidade,
-

dadeirc

-

explicação

Primeiro,

que propõem o abandono da8 teorias BbrBngente~, históricas

ou mae r c,

lógicus,

e ontológi-

no o orrtr-aporrt o indivíduo e eocie-

-

há

epistemológicee

economicue,
.
e únioo

objeto

politicu9,
-

ou outro, camo o Ter-

modificou-se,

ã

Segundo,
histó-

ms e continua

empírice e lógica à

também -há oe q~e defendem a possibili-

interpretação.

Terceiro,

dade de ~perar

todo e qualquer reducioniamo.

niêncis de combinar e enriquecer

SUgereM a oonve-

ae perepectivas

Ee~ae eão tendências dominantes

e pr oãuç ôe e eient!ficas;

eo c aí.a,

doe enf'oques ebrangentee,

a ser a tot~llclade que confere coneietência

micro e mscro.

eoo Lo.

eimbolicue

Alégam que a. eocledsde

existên-

deecontinuidede,hano

e cC!Dpromieeo da s ciênciae

há os que reafirmam a prioridade
ricos, macz-o ,

ator social,

mas não ae únicae

eimultaneamente
nas controvérsia~

( 5).

( 5 ) Aldo Gargani (orgenizador),Cri8i~ de Ia Razón, Siglo Veintiuno Editores,
México, 1983; Jean-Françoie Lyotard, O Pós-Moderno,
Joeé Olym~io Editora, Rio de Janeiro,
1986; QUentin skinner {õ'r-

ganizador}, El Retorno de 1a Gran'Teorie en lee Cienciae EUmanae, A1ienze Editorial,·
M6drid, 1988; Jurgen F..abermee, La Lô6iee de leI:! C1encisp SoclaIes, Editorial Teeno~, Ee.drid, 19ãã;
T. V!. Adorno, K. R. Poppe r e outros, La Dieputa deI Poei tivi~o
an 18 Sociologia Âlemana, Edicionee
Grljelbo,
B8rcelone,
1973;
Je:ffrey C. Al.ennder,Action
and ite Env1ronment~, Columbia Univereity
Presa, }TewYork, 1988, eep_ parte:Il!:
nThe MicroMecro Link".
.
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quase não

Map.

~e

re~erem

CiClif"·s oc e e deeenvolveu-ee,
í

De maneira

implícita

estão referidas ao indivíduo e

de que o objeto

mensõee globaie da realidade

quanti tstive

ou exPlícita,

dae oiên~
e quali-

a s controvérsias

à Eociedôde, vietoE naturalment~

em termos de rel~çõee, proceEeo~

ae ciêl1cia~

~atc

transformou-ee

í

tativamente.

90

e eetruturae nacionaie •. As di-

eociel parecem desafiar

eind& pouco

Me!;mo a economia e 8 pol! tioa, que se dedi-

sociais.

cam bastante às relaçõee internacionai!,
naã s , mesmo eeeas ciências

continuam a apoiar-5e em cânones refe-

ridos à e oc edaô e nacional.

O padrão de mercado,

í

continua a ser o nacio~al.

às condições multin~cio-

para

a economia,

E o padrão de aoberania, para a ciên-

eia pOlítioa, continua a ser a do Estado-Naçso.
nesse sentido é que a formação. da sociedade globí3.1 pode
envolver novos probiemas

epistemológicoB,

além de ontológicos.

Na

base da razão crítica, que adquiriu algumae das euaa dimensões
mais originais com o Iluminismo,
civil ou Estado-lJação, com
Eiguald~dee,
.

contradições.

pelos iluministas e

-

09

de sociedade nacional.

OE'

está a hipótese da sociedade

seus movimento!', diversidades,
A própria historicidade

-

seue continuadoree

de-·

compreendida

está impregnada

de idé~a

A razão de que fala Rant está referida so

cidadão, enquanto membro do Estado

nacional.

do analia8 a idéia de históri8 universal
está tomando por referência
e alguns outros pensadores

Da me sma foma,

no sentido cosmopolita,

o Estado nacional
se referem

(6). Quando Kant

à história universal, à

ciedade internacional,

estão refletindo principalmente

condiçõee de comérciO,

intercâmbio,

guerra e paz, entre nações.

quan-

colaboração

sobre

e conflito,

"De feto, Os velhce teóricos

90a8

ou

da

( 6 ) Emmanuel Kant, Filosofia
de Ia F.ist-oria, tred. de Eugenio
.Tmaz, Fondo de "Cu!tura Ec anemica, Mexico, 1981.

10

.-

"~ocied8de internacional", como Grotiu9 e Kant, tentaram entender
o Estado p.rec í.eament.e
exploram

SE

no c ontexto de. "sociedade de Eetadoe". Ele3

cond1çõee e requisitos pare

8

·coexistência e coopera-

ção entre Estados, concentrDndo-~e,

em particular, na natureza e

extensão das relações juridicamente

reguladas.

Esses pen~adoree

:forneceram um eetimulo cruclal a o desenvolvim.ento do direi to internac i onal e à te oria poli t Le a Lrrte r-nao I anel" (7
No peneamento de Pegal,

8

história universal é o horizon-

te no qual ee realiza a razão, o esp!rito.
se forma e transforma, emancipando-ae
transformE a história.

>.

O mesmo espírito que

progressivamente,

forma e

O·hietórico e o lógico conetituem-ee

re-

ciprocamente.

O histórico nã.o se 1imi ta à Cidade-Estado,

nidade feudal,

à formação da sociedade civil, à revolução burgueeB.

.à comu-

Esses 550 mamentoe embleméticos noe quaie o eep!rito se realiza
em distintas modulações,

cada vez mais realizado.

"PortEnto, não

se pode coneiderar o univereal, que a história univereel filosófica
tem por obj~to, como uma parte, por importante que seja, junto
qua'L existirão ou t.r-as

,
8

pa.rtes; pois o universal é o in:finitemente

concreto, que compreende todas as coi~as, que ·está presente em todae ae partee ••• Somente recordarei duae formas, re1ativas_à con~icção geral de que a razão tem regido e rege o mundo e, pcr.con~
seguinte, também 8 hietória universal ••• Reconhecer que a hietória
universal é e!te curso evolutivo e a realização do espírito ••• "(8 ).
(7 ) David Beld, "A Democracia, o Estedo-Nação e o Sistema Global",
Lua Nova, nQ 23, são Paulo, 1991, pp. 145-194; citação ds
p. 156.
(8 ) G. W. F. Rege1, Leccionee sobre Ia Filosofia de Ia Historia

Universal, tred. ·de José Gaos, Revista de Occidente, Madrid,
1974, I'P.

46, 49 e 701.
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varies épocas for.mulem-ee reflexões

da história

como histórie universal.

bu rgue ss - quando

ge

forme

B.

sobre a realização

Mas na época da revolução

sociedade

civil e c Estado-Nação

-

a idéia de história e razão unãve rea a apresenta::n-semuito meis
í

oamo idéia, pos~ibilidade,
sociais pretéritas,
nacionais
6

utopia.

As sobrevivências

feudais ou não, eram notaveis.

formavam-go,

de formas
As sociedades

com a reduçeo ou superação de regionali~oe,

gênese do mercado nacional, a .emergência de classes eociaie,

desenvolvimento
listas.

de forçae produtivas

A rigor, a revolução

ende transformações
micas, políticas

e culturais.

por novos problemas,

ciências

em sentido lato, c onpr e-

simultanemanete

O pensamento,

de todo o tipo.

em cur ec abrem horizontes

e relações de produção capita-

burguesa,

e~trutur3is,

o

sociais, econô-

em geral, é desafiado

As rupturaa epiatemológices

pare a formaçso e o desenvolvimento

sociais, em geral comprometidas

dae

oom os oânonee instituidos

com a formação da sociedade nacional. Em larga medida, é o que
ocorre COOla história, geografia,
gia, psicologia,
8

eociologia,

lingu:Ística.e outras ciênciae

razão se pensasse universal,

economia, antropoloeociéle.

Ainda que

elieàs·.éiêncis& formam-se e deeemol-

vem-se nos quadros de referência

estabelecidos

com a sociedade na-

cional.
Essa a.matriz histórica
tífico ainda perece prisioneiro

e lógica de que o pensamento

cien-

no séoulo XX, quando o E8tedo-Naçã~

eetá em declinio e a eocied8de·global

em formação.

Quando tudo que

é local, regional, nacional e continental é também determinado pelos
movlmentog

da sociedade global em franca expansBo.

Entretanto,

já se eeboçam discu~eões mal! diretas e inova-

doras, no sentido de captar ae peculiaridades
em euae dimen~ões

eociais, econômicas,

da sociedade global,

políticas,

culturais

e

•
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hiatóricee.

Ao~ poucos,

nal, trenenocional

8

problemática

ou mundial,

internacional,

multinacio-

em qua.se todas es oiência!

eetá sendo recriada e desenvolvida

sociais.

de que há

pelo reconhecimento

uoe realidade sooial que se pode denominar ma1e propriamente
e ocLed.ade global.

de

Ficam em segundo plano o e cânonee ineti tuido~

~ela hipótese da sooiedade nacional.

É claro quetodoe

oe temas

da sociedade nacional continuam em pauta, e~sim como ae diferentes
faces do individuo.

Mas ~ realidade

social, simultaneamente

econômica, pOlítica, cultural e histórica,
como a·eociedade global.
nacionalidades,

etniae e claeses eociais. empresas

diais, indústrias culturais

geopolfticss

.9

A interpretação

c osm opoã í.t.ae , forma.

na máquina.do

sobre ae relações,

bastante, na media em que

o de

~~ndo

8

Éooiedade

nOTee, recria con-

sociei s, abre diferentes

Tanto assim que se coloce a possibilidade

conceitos,

categorias,

os proce~eos

e.prc:prie.çe.o
antagonismo
t

çã

da sociedade' global está apenae no início.

t ext oe :passador em outras c onfiguraçõee

nOTOS

idéias

de par-t í.o í.ps

global se ~orma e tran~~orrna, cria realidades

de construir

e mun-

cidadão o mundo.

Certamente deeenvolver-se-á

horizontes históricos.

continentais

e es-

ao lado de id~ias internacio-

indivíduos, grupos, classes e coletividades
que perml tem imaginar

trensn&cicnais

nacionai~ e internacionsie,

e mescio colcnialietae

nalistas ou propriamente

por nações e

estrutura! de poder nacionais

truturas de poder suprsnecioneis,

nacionalietas

começa a ser definida

Uma sociedade atravessada

e organizações multilaterais,

social,

1ei~ ou. interpreteçõee

e as estruturae

de daminação

e integraçao desenvolvido!

e .

no êmbi to de

sociedade global; quando tudo que nacional é também determinado
pelo que

é globa1.

É como le a globalizaç8o

lença-2e alguma ou

mui ta luz sobre une e outros, coisas,. gentes e idéial, nos qust rc
cantos do mundo.

13.

Para interpreter oe dilemas e De perspectivBsque

ee eetão

criando com a formeçg o de E'ociedade globe.1, ee c1ênciee eociaie natura1mente são levadas a mobilizar criticamente todoe oe seus conhecimentos aoumule.doe, recureoe teórioos e metodológicoe disponíveis.
Sob certos especto~, reegatam-ee o~ potencia12 interpretetivos dse
teorias mscro, holietae, históricas, globalizantee, ao me~mo tempo
que eesee potencie1e são enriquecidos pelas contribuições alcençede:: peLa s interpretEçÕeE' lE.nçades no nivel micro, do individualiwo,

do pe quenc relato.

J.1as não há dú-vidas de que umas e out re e

podem ser, em alguma. escala, que s t.Lcnade s,

P2

É como se ~ história começasse novamente.

terpretar pela pr âme r-av ez

«.

í

ou de mod o diferente.

muito 9ue in-

Mesmo realidG-

dee anteriormente mu te bem Lnt.er-pr-e tada s, nc s horizontes da
í

1;0-

ciedade nacional, precisam ser repensadas, poie reslizP-lll-seem00troe ter.moe,diferentee, novae, surpreendentes.

O contraponto

singular, Farticular e universal adquire outros significadoe,· envolve outras mediações.

As mediações, deter.minaçõee e tendências da

realidade eccâaã estão impregnadas de articulaçõee aimul taneamente
micro, mecro e meta.
A sociedade global. envolve outros e novoe modos de ser, Tiver, trabalhar, agir, sentir, pensar, eonhar, imaginar.

Trate-se

de um horizonte hietórico e teórico no qual o indivíduo, grupo,
etnia, minoria, classe, sociedade, povo, cidadania, democraciB,
-

2utoritBri~o,

representação,

-

o.

cpinião pÚblica, história, tradição,

mercado, moeda e outrae expressoes e condiçôee de vida eoci~
rem naVos ~ign1ficado8.

~~qui-

A sociedade glcbal compreende um totalidade

mais a.rtpI8'abrangente,
em mov imento, eubsum í.nd o vBriae ou tras. SubJ
~indo
neceesari~mente a sociedade nacional e o Eetado-N~ção, ~!sim
como o indivíduO e a cidadania,
o dialeto.

8

cultura e

8

r~ligião,

8

língua e

. . ~,.
,

.,

...

______
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lTeeee universo,

1ele,

tos, oetegories,

as ciências

eocieif! podem repensar

lita, que foi ~penae imaginado

como posEiyel,

poucos se põe como emergente.
diante deste novo "problema

ideal, utópico,

real, ev Lderrte ,

social

11

mentaie: 1) criação de um

eoe

"Eetamoe exa t amen te

e percebemos

nOTO

o no sse desJ:·re-

direito internacional

lever em direção e um governo mundial
v e s com ae trediçõee
ae novas culturee

ã

eficiente,

capaz de noe

~em rupturae gr~-

one e , ieto _é, e ape a d~ tuteler
í

em formação;

2) reeetruturaçso

da c1-

de modo a IIhoEpedE3~"oe n ovos sujei:

nacionais

tO!! que emergem "de baixo"
c omp'l exce de

nac

culturais

nacionais

dsdania noe Estados

ou Que chegam

"de fera", evitando

tanto

in:!'eri
orielade dos "recém-chegad os c orno o ef'e

c1efj~8tebilizsçio d(l~ velare!! que a civilizeçiio moderna
sigo;

co~mopo-

Eete novo problema erticula alguns o apf tuLe s funda-

paro teórico.

OE

O ethoe mundiEl,

interpretaçõee.

concei-

eem "destruiçeo"

iet=o, torne possivel uma propo~ta
per.manente e, eepecialmente,

conetrutiva

to de

carrega con-

:3) a pr rmoçã c o cnee quen t e de urna cul tura realmente

que torne p oeeIveL a integração

í

aberta
e, por

cultural

para a integração

para o que se pod~ria chamar de auto-

redução de demanda, ou melhor,

o controle cultural

~emanda; e 4) deepotencialização

doe radicalismoE

(e, s longo prazo, tamb~m pol!ticos)

coletiva

da

intelectuai~

que hOj~~~entam

exa~am~nte

-<,.Id.oa-~riminaçã.ofou tão e oment.e da margina.1ização, e que deeágua
nos integraliemoe
relativismoe

pol{ticos,

niiIistas"

(g

no~ fundament8lismo~

nos

).

Aqui começa a história

novamente.

dade global em curso de aperfeiçoamenteo,
cieie, regionaie, _nac oneí e e continentaie
í

religiosos,

Em lugar.de uma sociena qual es questões
encontram

s oãu ôe s
ç

so82-

tiefstóriae

para une e outra, uma eociedade global problemátice,

( 9 ) Umberto

Cerronl,
nA Recomposição
do MOderno", Novos Rumop,
n 20, São Psulo, 1991, pp. 37-42; ci taçã.o da p. 38.

Ano 6,
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na qual o paeeedo irrampe por todos os lados, desafiando as fe~ae
Em lugar de um mundo capitalieta ·sem di-

de mando e imaginação.
lemae, ~ealizando-ee

de modo cede vez mai~ aperfeiçoado,
.
-

visto.,·

como se fosse o clímax da história, um mundo'capitalista
II

.

muito menoE' interdependente
.

.

, .
c ontrad1 torl.O.

volve-ee

9.

o

e

e artioulado do que problemático
.

meem o pr oceese de globelização,

interde:pendêncie e a integraçãc,

e a contradição.

dificil,

no qual desen-

pr-omove

a desigualdade

A democracia pouco ~e desenvolve. Ao contrário,
,

avança e recua, me smo em paieee mais prosperes,
quietas sociais avençaram maie.

Agora, também a sooiedade global

ee revela uma fábrica de alienaçso.
novae lutes pela emancipação

noe quaie as c on-

Uma fábrica na qual se revelam

doe indivíduos, grupoe, classes, na.
'.

cionalidades,

etnias, minorias,

naç~es e até mesmo continentes.

A fábrica das desigualdades
nômicos, pol{ticoe e culturais

e antegoniemos

80ciais, eoo-

já neo é maie apenas a sociedade

nacional, mas também a sociedade globe.l. :Mais que isso, o modo
pe Le qual esta dinamiza e universsliza
em boa medida c om base na reprodução
•

•

c onquist~e e dllemee_ ~'..-empliade do capital - provoca
-

••

uma espécie de aceleração de diversidades
quentemente traduzidos em desigualdades
que e~a principa1mente

0.

e deseq~lilíbrios.'ire•.•

e antagoni~os.

regional, nscional e continental,

é tanbém e princi ~·almente mundia1..

-

Tudo.
agora

A sooiedade global é o oe-

nário histórico em que as condições de integração e antagonismo,
alienação e emancipação,
rade, influenciando

desenvolvem-se

em escala ampla, acele-

indivíduos, grupos, classes, etnias, mino-

rias, sociedades e oontinentes.
A sociedade globsl pode ser viete como uma totslldade pietórice e lógioa.
stmultane~ente

t

um todo múltip1e,

heteregêneo

tenso e integrado, contraditório

e celeidoecépico,
e organizado,

"
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aberto e em movimento.
eooied~dee e culturas,
grupoee

clee~es

e di2letoe,

produzir

de opiniã.o pÚblioa.

fsbrics.
material

que ~arantem as relações

e reproduzir,
social,

repartir

em que

e eul tural,

8

Envolve ee .

de produção,

envolve se mercadorias,

e e~lexa

simultaneamente·

a~ pessoas e ae idéias,

Em escala

universs.l..

glObal,

Em sintese,

a sociedade

pode ser ViSt6 camo uma nova e ~inda pouco oonhecida

lidade

hiftórica

Tez,

Aí canbinam-ee o desenvolvimento
não-contemporaneidade,
heterngeneidade
se
.. .
nae provincias

tota-

no ,áplbito da qual tudo se recria,

em outros t.ermos, ~ base de novas determinaçõee,

em distintas

desigual

grade.çôes.

é

a natureza

global

e lógica,

Jurí-

os modo~ de

Umavaeta

produção e s reprodução,

cano patrimônio

e eeitee,.,

e ae ine~it~lçõee

e oonsumir.

e Eociedade com a natureza.

hietoricizada

povoe,

e mlnori.se, movimentos e'o.ei~isf

í

e oorrentes

religiõee

da produção, 88 fOrças produtiva8

dico-políticae

tanto

línguas

s ce at s , etnlas

par-tí.doe políticos
fatores

Compreende nações e continentee,

outra

novamente.

e c anbinedo e s
São divereidadee,

c ontra.riedade e mescladas ~mamplee proporções,

e nações, 'em' e8c8la c ontinen~el

nam-se, deeencontram-se
modes de e.er, sentir,
cia um caleidoecópio

e tensionam-se

agir,

um of'leidoecópio

diferente,

qual observa~-se

Corroas, cores,

Combi-

formes de vida e trabslho,.

pene er , s onhez-,

inteligivel,

e mundial.

imaginar.

no âmbito da naçêo,

novo, eurpreendente,

O que pere-

aparece como

enlouquec1do,

no

Eons e movimentos ineuspeitadoe,

deec onhecidoe.
E~ge

etniae,

o horizonte

minorias,

em que os indivíduoe,

.nacionalidadee

~ outras

grupos,

categorias

clEeee~,
eubalt~rnae

adquirem outras perspectivae.
Na medida em que se pensam em sues
c onô çõe e e ociaie de exietênc ia, em sua indhr idualid ade,. nao oriaí

ã

lidade e globalidade,
podem desenvolver outro modo de aer , diferente imaginação, nova autocon~ciência.
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No âmbito

da ~ociedade

dadee .e universalidades
pensar,

global,

tento

herd ed ad es de formas pretéritas

c orno emergem n ovas ~ingularldadee

titutivae

de outras

mente,

í

para

Em poucae
mentação

os desafios

8.0

já que êete

c i onaie

ou inatingive

nãve

í

e , pelas

e o espaço
neire

que

tória.

O~

dissolução

dade.

do modelo

s ocI edade

da. realidade

penas,

frag-

deecontinuidade,
-"
.

.

a não ser parcialmente
-

..

-

não r-ac onat e; irraí

a r aaãc

científica

existência,

dita

micro

redução

lida

projeto,

poderiam

deecontinui-

ser apanhadae pela com-· .
No meis,

e expli-

meffinOBS51m em termo~ de

eistêmico sinorônico estrutural

eimulacro.

O exercício

realiza-ee no 8mbito
funoional,

do poãe r , de revolução

de um "eu" espantado

do sUjeito, do fim da história.

com o indivíduo-,-_ ~~or,

cotidiano,

fenamenológica.

pouco poderia,

da miorof!sica

O tempo

da v ida humana, _~a hie~

s oc ial,

na época da pós-modernidade,

imaginária,

à

como deeenc cn t r ad ea , da mesma ~a-

colagem, paetiche, video-olip,

do saber,

à

da história,

Impr-egnad o de dimeneõee

as dimensõe~

do pensamento,

reabrem

de c onhe e íraerrt o he rd adaa do IluminismD.

her.menêutica,

bricolagem,

global

diz respeito

não recobre

não só múltiplos

cação propriamente

da sociedade

na

ia pelas c a tegorias lógicas e te óric as dil:po-- .

vivência,

Apenas

preensão,

está

movi~entoa

A duras

identidade,

gia

à

formas

eeriem

que o pe ns amarrte entrou

a pó~-modernidade

rec onhec ãment o de que a razão

o real,

í

a modernidade.

palavras,

da realidade,

singular

novas, ineuspei ta.das.

Pr'ecLeamerrte quando ee imagina

novas perspectivas

A dialética

o eao pode mod r ar+e e eubs t enc í.aã,-

rev eLando med Le ç'ôee recriadas,

época da pós-modernidede,

de sere.

e urrív e r-e aLfdada ,·cons-

for.mae de ~er e pen~ar.

nâo eó se modifica

e univereel

ee rompem eingular1-

~~ arqueolomolecul,gr,

com um "outro",

da..

da morte

.'
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Preoiesmente

quando ee imegina que o peneamento

época da póe-modernidede,

a hlftória se põe em'movimento,

do mundo volta e funcionar, as grBnde~ prqporçõea
Bingularidede~,

ae totalidades

do pensamento científico,
A modernidade
mas.

entrou na
8

~áquina

ee infiltramnaa

abrangente~ res~urgem no horizonte

filosófico e artíetico.

nã.o terminou,

Recria-se e de~envolve-ee

clusive ebEorve criativamente

apenas c ontinua sob outras for-

em a~tras e nova~ linguagen!.

In-

algumas dae lições de póe-moderni-

dade.
Primeiro, várias daE criações da póe-modernidade
nae c onqu Le t.e.a da modernidade.

que funda a modernidade
pós-modernidade.
giner

B

está na base dos exercícios

a mesma razão

e cris.çõee da.

morte do sujeito, o real como si5te~8. de sí.gnos, o eímudo mundo.

Segundo, enquanto
e reafirma

o pensamento da pós-modernidade

a disl!olução da totalidade,

pretação abrangente

e hi~tórica,

em todos oe recantos
E'ocisie,

científicas,
ca,

instância,

Eete o horizonte no qual se torna possivel i~a.-

Lao ro a omo a forma

tituiçõeE'

Em última

2

da sociedade.

econômicas,

artísticas.

fazenda, eecritorio,

público são erticulado~

do grande

e as meta.

afirma

relato, de in~r-

razão inetrumentsl. penetra fundo
Invade 8e organizações

e 1n8-

pOlíticas, ou Ltu r-a e, religiosas.,·,
í

Invade se relaçõee .daa pessoas na fábriescola, igreja, família.

O privado e o

1'ela8 técnicas da razão inetrumental.·E

tudo se organiza em seus termoe, tanto ae realidadee
macro

fundam-ee

Maie que isso, a razão instrumental

micro com as
logo ee re-

-gels uma poder-osa 1 ÓgiC2 de máqu ne do mundo. Algumas articulaçõee
da vida social, individual
e subjetiva ressoam ae modulações do moí

vimento da sociedade global, uma eoc edade fundada na ec encní a poí

lítica do capiteliemo,
lação em escale global.

da reprOdução ampliada do capital, da

8CumU-
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Teroeiro. é a razão crítica que torne possivel
isto: modernidade

e póe-modernidade,

dade e de ec on't Lnudd ade , realids.de

preeneeo, miero. macro e meta.

passado

penssr·

e presente.

I

•

•••

tudo

continui-

e e ímu Lao r o , explicaçeo

e c om-

Fer.mite pensar que e for.mação da

sociedade global não só abre novae perspectivas para o deeenvolTimento do c ontraponto

s í.ngu Lar-,

novas poe~ibi1idades

de realização

Eeee
e épi.cas

o horizonte

da eoc iedade

La.r e o universal

como encontram outras
lizar,
turas

deeenvolver,
de dominação

indivíduo

arrancam

dimeneões

8~

drBméticae

J-Ieetaa Ltu rs da hiet ória,

o e nguí

e ncvs e med aç õe e
í

poe~ibilidadee de se expreeEar, rea-

florescer.

Aí as relações, processos e estru-

e apropriação,

integração

e novos espaços

maie atrelados

e sntagoni~o

e tempos.

e ativos

e s oc eô ee , grnpe e claeee, etnia
í

e razão.

se impregnam de outras
e n~ae

manifeetar-se em outros
ttldre ee acham ainda

da história

do qual
gl abale

tanto

c amo abre

particular e universal,

Agora,

na máquina
e minoria,

podem
tudo.·e·

do mundo:
movblento

eocia1, partido político e corrente de opinião pÚblica, ideologia

e utopia.

