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 Como é bem sabido, o período desde o início dos anos 70 tem sido marcado por 
transformações estruturais históricas massivas da ordem global, frequentemente 
entendidas como a transição do Fordismo para o pós-Fordismo (ou, melhor, do 
Fordismo para o pós-Fordismo [e] para o capitalismo global neoliberal). Esta 
transformação da vida social, económica e cultural, que implicou o enfraquecimento da 
ordem centrada no Estado de meados do século XX, foi tão importante como a transição 
anterior do capitalismo liberal do século XIX para as formas estatais intervencionistas e 
burocráticas do século XX. 
 
 Estes processos provocaram mudanças profundas não apenas nos países 
capitalistas Ocidentais, mas igualmente nos países comunistas, e conduziram ao colapso 
da União Soviética e do comunismo Europeu, assim como a transformações 
fundamentais na China. Consequentemente, têm sido interpretados como o marco do 
fim do marxismo e da relevância da teoria crítica de Marx. E, contudo, estes processos 
de transformação histórica reafirmaram também a importância central da dinâmica 
histórica e das mudanças estruturais em grande escala. Esta problemática, que está no 
cerne da teoria crítica de Marx, é precisamente aquilo que escapa ao entendimento 
(grasp) das principais teorias da era pós-Fordista – aquelas de Michel Foucault, Jacques 
Derrida e Jürgen Habermas. As recentes transformações revelam que essas teorias 
foram retrospectivas, focadas criticamente na era Fordista, mas que já não se adequam 
ao mundo pós-Fordista contemporâneo. 
   
 Ao salientar a problemática associada à dinâmica e transformações históricas 
lança-se uma nova luz sobre um conjunto de aspectos importantes. Neste ensaio, 
começo por abordar questões gerais do internacionalismo e da mobilização política 
contemporânea relacionadas com as mudanças históricas massivas das últimas três 
décadas. Antes disso, contudo, tratarei brevemente outras questões importantes que 
ganham um novo significado quando são inseridas no contexto das recentes 
transformações históricas abrangentes: a questão da relação entre democracia e 
capitalismo e da sua possível negação histórica – em termos mais gerais, a relação entre 
contingência histórica (e, portanto, entre política [politics]) e necessidade – e a questão 
do carácter histórico do comunismo Soviético.        
 

I 

 
 As transformações estruturais das últimas décadas conduziram à inversão 
daquilo que parecia ser uma lógica crescente de estatismo (state-centrism). Deste modo, 
elas põem em questão as noções de desenvolvimento histórico lineares – tanto 
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Marxistas como Weberianas. Não obstante, os grandes padrões históricos do “longo 
século XX”, tais como a ascensão do Fordismo na sequência das crises do capitalismo 
liberal do século XIX e o mais recente declínio da síntese Fordista, sugerem que existe 
de facto um padrão abrangente (overarching) de desenvolvimento histórico no 
capitalismo. Isto significa que, por sua vez, o alcance da contingência histórica é 
condicionado por essa forma de vida social. A política (politics), por si só, como sejam 
as diferenças entre governos conservadores e social-democratas, não consegue explicar, 
por exemplo, o porquê de todos os regimes Ocidentais, independentemente do partido 
no poder, terem aprofundado e expandido as instituições do Estado Providência nos 
anos 50, 60 e início dos anos 70, para depois cortarem esses programas e estruturas nas 
décadas subsequentes. Existiram diferenças entre as políticas dos diferentes governos, é 
claro, mas foram diferenças quanto ao grau e não quanto à substância (kind).                 
 

Diria então que esses grandes padrões históricos estão, em última instância, 
alicerçados na dinâmica do capital e que não lhes tem sido dada a devida atenção nas 
discussões sobre a democracia, assim como nos debates acerca dos méritos da 
coordenação social através da planificação quando comparada com aquela efectuada 
pelos mercados. Estes padrões históricos implicam um elevado grau de 
constrangimento, de necessidade histórica. Todavia, tentar apreender este tipo de 
necessidade não significa reificá-la. Uma das contribuições mais importantes de Marx 
consistiu em estabelecer um fundamento (grounding) historicamente específico para 
essa necessidade, isto é, para os grandes padrões de desenvolvimento capitalista, ligado 
às formas determinadas de prática social expressas por categorias como a mercadoria ou 
o capital. Deste modo, Marx apreendeu esses padrões como expressões de formas 
historicamente específicas de heteronomia que condicionam o alcance (scope) das 
decisões políticas e, portanto, da democracia. A sua análise implica que a superação do 
capital requer mais do que a superação dos limites da política democrática que resultam 
da exploração e desigualdade sistemicamente instituídas (grounded); requer igualmente 
a superação de determinados constrangimentos estruturais sobre a acção, de forma a 
alargar a esfera de contingência histórica e, consequentemente, o horizonte da política.           
 

Por conseguinte, na medida em que escolhemos utilizar a “indeterminação” 
(indeterminacy) como uma categoria social crítica, ela deve tornar-se o objectivo da 
acção social e política, ao invés de uma característica ontológica da vida social (esta 
última é a forma como ela tende a ser apresentada pelo pensamento pós-estruturalista, 
que pode ser encarado como uma resposta reificada a uma compreensão reificada da 
necessidade histórica). As posições que ontologizam a indeterminação histórica 
salientam que a liberdade e a contingência estão relacionadas. Todavia, elas 
negligenciam (overlook) os constrangimentos exercidos sobre a contingência por parte 
do capital enquanto forma estruturante da vida social e são por essa razão, em última 
análise, inadequadas enquanto teorias críticas do presente. No quadro que estou a 
formular, a noção de indeterminação pode ser reapropriada como aquilo que se torna 
possível quando os constrangimentos exercidos pelo capital são superados. A 
democracia social (social democracy) [NT1] referir-se-ia então às tentativas de reduzir a 
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desigualdade no contexto da necessidade imposta estruturalmente pelo capital. Embora 
indeterminada, uma forma de vida social pós-capitalista poderia nascer apenas enquanto 
possibilidade historicamente determinada, gerada pelas tensões internas do capital, e 
não como um “salto de tigre” para fora da história [NT2]. 
 
 Uma segunda questão geral levantada pelas recentes transformações históricas é 
aquela da União soviética e do comunismo, do “socialismo real”. Em retrospectiva, 
pode-se argumentar que a ascensão e o colapso da URSS estiveram intrinsecamente 
relacionados com a ascensão e o declínio do capitalismo de estado. As transformações 
históricas das últimas décadas sugerem que a União Soviética era parte integrante de 
uma configuração histórica mais abrangente da formação social capitalista, não obstante 
a grande hostilidade entre a URSS e os países capitalistas Ocidentais.                 
 
 Esta questão está intimamente ligada àquela do internacionalismo e da política 
anti-hegemónica, o tema deste ensaio. O colapso da União Soviética e o fim da Guerra 
Fria abriram a possibilidade de um internacionalismo revigorado que seja globalmente 
crítico. Esse internacionalismo seria bastante diferente das formas de 
“internacionalismo” características da longa Guerra Fria, essencialmente dualistas e, em 
termos da sua forma, nacionalistas; elas eram críticas relativamente a um dos “blocos” 
de maneiras que serviam para legitimar a ideologia do outro [bloco], ao invés de 
encararem ambos os “blocos” como partes de um todo mais abrangente que deveria ter 
constituído o objecto da crítica. Neste contexto, o mundo pós-1945 continha apenas um 
poder imperialista – a potência hegemónica do outro “bloco”. Este padrão básico aplica-
se também aos apoiantes da China na sequência da ruptura Sino-Soviética [NT3], com a 
diferença de que, neste caso, o outro “lado” era constituído por ambos os poderes 
imperialistas – os Estados Unidos e a URSS. Todavia, a crítica do imperialismo 
permaneceu dualista: a crítica de um bloco do ponto de vista de outro bloco.       
 

Contudo, a primeira década do século XXI não tem sido marcada pela 
emergência vigorosa de uma [nova] forma de internacionalismo pós-Guerra Fria. Em 
vez disso, tem-se assistido a uma ressurgência de formas antigas, de prolongamentos 
vazios (hollowed-out after-forms) do “internacionalismo” da Guerra Fria. Este ensaio 
apresenta algumas reflexões preliminares acerca deste “internacionalismo” dualista 
ressurgente, enquanto expressão de um impasse alcançado por muitos movimentos anti-
hegemónicos, reflectindo também criticamente sobre as diferentes formas de violência 
política.  

 
II 

 
O impasse a que me estou a referir foi ilustrado recentemente por muitas 

respostas da Esquerda, nos Estados Unidos e na Europa, aos atentados suicidas ao 
World Trade Center, em 11 de Setembro de 2001, assim como pelo carácter das 
mobilizações de massas contra a Guerra do Iraque. A natureza desastrosa da guerra e, de 
um modo mais geral, da administração Bush não devem esconder que em ambos os 
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casos as forças progressistas foram confrontadas com o que deveria ter sido entendido 
como um dilema – o conflito entre um poder agressor global e imperialista e um 
movimento anti-globalização profundamente reaccionário, por um lado, e [entre esse 
mesmo imperialismo e] um regime fascizante brutal, por outro. Todavia, em nenhum 
dos casos houve muitas tentativas para problematizar este dilema ou tentar analisar esta 
configuração com vista à possibilidade de formular aquilo que se tornou cada vez mais 
difícil no mundo contemporâneo – uma crítica com um desígnio emancipatório. Isto 
teria exigido o desenvolvimento de uma forma de internacionalismo capaz de romper 
com os dualismos do quadro da Guerra Fria, que muito frequentemente legitimaram 
(como “anti-imperialistas”) estados cujas estruturas e políticas não eram mais 
emancipatórias do que aquelas de muitos regimes autoritários e repressivos apoiados 
pelo governo Americano.  

 
Em vez de romper com esses dualismos, contudo, muitos dos que se opuseram 

às políticas Americanas recorreram precisamente a essas estruturas (frameworks) 
conceptuais e posições políticas “anti-imperialistas” inadequadas e anacrónicas. No 
cerne deste neo-anti-imperialismo encontra-se uma compreensão fetichista do 
desenvolvimento global – isto é, uma compreensão concretista (concretistic) de 
processos históricos abstractos em termos políticos e de acção (agentive). A dominação 
dinâmica e abstracta do capital foi identificada de um modo fetichista – a nível global – 
com os Estados Unidos ou, em alguns casos, com os Estados Unidos e Israel. Como é 
evidente, o carácter desastroso, imperial e imperioso da administração Bush ajudou 
enormemente esta confluência. Não obstante, é lamentavelmente irónico que, em muitos 
aspectos, esta visão de mundo (worldview) recupere uma visão com um século em que 
as posições [actuais] dos Estados Unidos e de Israel eram ocupadas pela Grã-Bretanha e 
pelos Judeus. Embora esta semelhança pareça contra-intuitiva – entre uma crítica actual 
da hegemonia que se qualifica como uma crítica de Esquerda e aquilo que foi uma 
crítica de direita da hegemonia – ela aponta para a sobreposição de visões de mundo 
fetichistas e sugere que esses entendimentos possuem consequências bastante nefastas 
para a constituição de uma política anti-hegemónica hoje em dia.  

 
Este Maniqueísmo renascido – contrário a outras formas de anti-globalização, 

tais como o movimento contra fábricas clandestinas [desumanas] (sweatshop), que se 
desenvolveram na última década – tem sido acompanhado pelo reaparecimento de uma 
enorme confusão relativamente à violência política que, por vezes, atormentou a Nova 
Esquerda (�ew Left). O resultado é uma forma de oposição que realça algumas das 
dificuldades enfrentadas pelos movimentos anti-hegemónicos na formulação de uma 
crítica adequada à era pós-Fordista. Esta forma dualista de oposição anti-hegemónica 
não se adequa ao mundo contemporâneo e, em alguns casos, pode mesmo servir como 
ideologia legitimadora de algo que há cem anos teria recebido a designação de 
rivalidades imperialistas.  

 
Começarei por elaborar esta questão analisando brevemente a forma como 

muitos liberais [NT4] e progressistas reagiram ao ataque do 11 de Setembro. O 
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argumento mais repetido foi que aquele acto [terrorista], por mais horrível que tenha 
sido, deve ser entendido como uma reacção às políticas Americanas, especialmente no 
que se refere ao Médio Oriente. (1) Embora a violência terrorista deva ser entendida 
como política (e não simplesmente como um acto irracional), o entendimento da política 
de violência expresso por estes argumentos é, não obstante, completamente inadequado. 
Essa violência é entendida como uma reacção dos insultados, magoados (injured) e 
oprimidos (dowtrodden), e não como uma acção. Embora a violência em si mesma não 
seja necessariamente afirmada, a política por detrás da forma específica de violência 
cometida raramente é questionada. Ao invés, a violência é explicada (e em certos casos 
implicitamente justificada) como uma resposta. Neste quadro, existe apenas um actor no 
mundo: os Estados Unidos. 

 
Este tipo de argumento centra-se no sofrimento (grievances) daqueles que levam 

a cabo esses actos [terroristas] sem se adentrar na estrutura que confere significado 
(framework of meaning) [aos seus actos] e em que se expressa esse sofrimento. Os actos 
que decorrem desses significados são tomados simplesmente como expressões de ira, 
embora infelizes. (2) Esses argumentos não questionam a interpretação do mundo que 
motivou a violência nem analisam criticamente o tipo de política implicado pela 
violência perpetrada intencionalmente contra civis. Consequentemente, esses 
argumentos podem tornar-se implicitamente apologéticos em vez de políticos; 
esforçam-se pouco em tentar compreender os cálculos estratégicos envolvidos – não 
tanto dos bombistas mas dos seus líderes – e ignoram questões ligadas à ideologia. É 
um erro grave, por exemplo, interpretar as injustiças sentidas que subjazem a um 
movimento como a al-Qaeda em termos estritos, como uma reacção imediata às 
políticas Americanas e Israelitas. Isto é ignorar muitas outras dimensões do novo 
jihadismo. Por exemplo, quando Osama Bin Laden fala do golpe infligido aos 
Muçulmanos há oitenta anos, não se está a referir à fundação do estado de Israel mas à 
abolição do califado (e, portanto, da suposta unidade do mundo Muçulmano) por parte 
de Ataturk, em 1924 [NT6] – muito antes de os Estados Unidos estarem envolvidos no 
Médio Oriente e antes de Israel ser estabelecido. É digno de nota que a visão que ele 
expressa é mais global do que local, uma das características salientes do novo 
jihadismo, tanto em termos das lutas que apoia (transformando-as em manifestações de 
uma luta única) como da sua ideologia motriz. E um aspecto importante do carácter 
global dessa ideologia tem sido o anti-semitismo.                              

                           
III 

 

 A análise do anti-semitismo reveste uma importância crucial quando 
consideramos questões ligadas à globalização e à anti-globalização, mesmo estando 
sujeita a mal-entendidos em virtude da acusação de anti-semitismo ser muitas vezes 
utilizada como ideologia legitimadora por parte dos regimes Israelitas, no sentido de 
desacreditar qualquer crítica séria das políticas Israelitas. É certamente possível 
formular uma crítica fundamental dessas políticas que não seja anti-semita e, com 
efeito, têm sido formuladas muitas críticas dessa natureza. Por outro lado, a crítica de 
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Israel não deve dissimular a existência, hoje em dia, de um anti-semitismo disseminado 
e virulento no mundo Árabe/Muçulmano. Como procurarei demonstrar, o anti-
semitismo representa um problema bastante particular para a Esquerda. 
 
 O período posterior ao 11 de Setembro revelou o grau em que as ideias (motifs) 
anti-semitas se encontram difundidas pelo mundo Árabe. (Neste ensaio não irei abordar 
a questão do anti-semitismo ressurgente e da negação implícita do Holocausto na 
Europa). As formas de expressão desta ideologia incluem a ideia – generalizada por 
todo o Médio Oriente – de que apenas os Judeus poderiam ter organizado o ataque ao 
World Trade Center e a crescente disseminação no mundo Árabe dos Protocolos de 
Sião – a infame fabricação czarista, distribuída amplamente na primeira metade do 
século XX pelos Nazis e por Henry Ford, que visava expor a conspiração Judaica que 
governava o mundo. O crescimento extensivo e intensivo deste tipo de pensamento 
conspiratório foi revelado recentemente, de um modo dramático, pela série de televisão 
Egípcia Horseman without a Horse, que recorreu aos Protocolos de Sião como uma 
fonte histórica, e pelas crescentes acusações nos meios de comunicação Árabes de que 
na era medieval foram cometidos crimes rituais (blood libels) contra os Cristãos – os 
Judeus matavam crianças não Judaicas para utilizarem o seu sangue com propósitos 
rituais.   
  
 Este desenvolvimento deve ser levado a sério. Não deve ser tratado como uma 
manifestação algo exagerada de uma reacção compreensível face às políticas Israelitas e 
Americanas, nem deve ser ignorado (bracketed) em resultado do receio dualisticamente 
fundado de que reconhecê-lo apenas conduzirá a uma escalada da ocupação Israelita da 
Cisjordânia (West Bank) e de Gaza. Apreender o seu significado político, contudo, 
requer um entendimento do anti-semitismo moderno. Por um lado, o anti-semitismo 
moderno é uma forma de discurso essencialista (essentializing) que, como todas essas 
restantes formas, entende os fenómenos sociais e históricos em termos biologistas e 
culturalistas. Por outro lado, o anti-semitismo distingue-se de outras formas 
essencialistas, tais como a maioria das formas de racismo, pelo seu carácter populista e 
aparentemente anti-hegemónico, anti-global. Enquanto a maior parte das formas de 
pensamento racista atribuem normalmente um poder corporal e sexual concreto ao 
Outro, o anti-semitismo moderno atribui um enorme poder aos Judeus, que é abstracto, 
universal, global e intangível. No cerne do anti-semitismo moderno está a noção dos 
Judeus como uma conspiração internacional secreta e imensamente poderosa. Já 
argumentei noutros textos que a visão de mundo do anti-semitismo moderno entende o 
domínio abstracto do capital – que sujeita as pessoas à compulsão de forças misteriosas 
que não conseguem perceber – como o domínio do Judaísmo Internacional. 
 
 Consequentemente, o anti-semitismo pode dar a aparência de ser anti-
hegemónico. É esta a razão porque há um século, August Bebel, líder Social-Democrata 
Alemão, o caracterizou como o socialismo dos tolos. Dado o seu desenvolvimento 
subsequente, também poderia ter sido designado como o anti-imperialismo dos tolos. 
Enquanto forma fetichista da consciência opositora (oppositional), é particularmente 
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perigoso porque parece ser anti-hegemónico, a expressão de um movimento das pessoas 
comuns (little people) contra uma forma de dominação global e intangível.        
 
 É enquanto forma de anti-capitalismo profundamente reaccionária e fetichista 
que gostaria de começar a discutir a recente vaga de anti-semitismo moderno no mundo 
Árabe. É um erro grave encarar esta vaga de anti-semitismo apenas como uma resposta 
aos Estados Unidos e a Israel. Esta redução empiricista seria o equivalente a explicar o 
anti-semitismo Nazi simplesmente como uma reacção ao Tratado de Versalhes. Embora 
as políticas Americanas e Israelitas tenham contribuído indubitavelmente para o 
crescimento desta nova onda de anti-semitismo, os Estados Unidos e Israel ocupam uma 
posição nesta ideologia que vai muito para além dos seus verdadeiros papéis empíricos. 
Diria que essa posição deve ser entendida também com referência às transformações 
históricas massivas desde o início dos anos 70, à transição do Fordismo para o pós-
Fordismo.          
 
 Um aspecto importante desta transição foi a importância crescente das redes e 
fluxos económicos supranacionais (em vez de internacionais), que foi acompanhada por 
um declínio da soberania nacional efectiva – traduzida pela incapacidade crescente das 
estruturas dos estados nacionais (incluindo aquelas das metrópoles nacionais) para 
controlar com sucesso os processos económicos. Isto foi manifestado pelo declínio do 
Estado Providência Keynesiano no Ocidente e pelo colapso dos estados burocráticos de 
partido único no Leste. Esteve associado a uma crescente diferenciação vertical entre 
ricos e pobres em todos os países e entre [os vários] países e regiões.     
 
 O colapso do Fordismo significou o fim da fase de desenvolvimento à escala 
nacional assente na direcção do estado – quer na base do modelo comunista, do modelo 
social-democrata ou do modelo de desenvolvimento estatista do Terceiro Mundo. Isto 
colocou enormes dificuldades a muitos países e imensas dificuldades conceptuais para 
todos aqueles que encaravam o estado como um agente positivo promotor da mudança e 
do desenvolvimento.    
 
 Os efeitos do colapso da síntese Fordista de meados do século [XX] foram 
bastante diferenciados; variaram nas diferentes partes do globo. É bem conhecido o 
relativo sucesso do [Sud]este Asiático em acompanhar a nova vaga de globalização pós-
Fordista, tal como o declínio desastroso da África Subsariana. Menos conhecido é o 
declínio acentuado do mundo Árabe revelado dramaticamente pelo Relatório das 
�ações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano Árabe, de 2002, de acordo com o 
qual o rendimento per capita no mundo Árabe diminuiu nos últimos vinte anos para um 
nível ligeiramente acima da África Subsariana. Mesmo na Arábia Saudita, por exemplo, 
o PIB per capita diminuiu de 24 000$, no final dos anos 70, para 7 000$, no início deste 
século. 
 

As razões para este declínio são complexas. Diria que uma importante condição 
estrutural para este declínio relativo do mundo Árabe/Muçulmano foi a reestruturação 
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histórica fundamental aludida atrás. Por qualquer motivo, as estruturas estatais 
autoritárias associadas ao nacionalismo Árabe revelaram-se incapazes de se ajustar a 
estas transformações globais. Podemos dizer que essas transformações enfraqueceram e 
abalaram o nacionalismo Árabe ainda mais do que a derrota militar com Israel em 1967. 
[NT7] Estes processos históricos abstractos podem parecer misteriosos “no terreno” 
(“on the ground”) [NT8], [situados] para além da capacidade de influência dos actores 
locais, e podem gerar sentimentos de impotência. 

 
Ao mesmo tempo, devido a um conjunto de factores, os movimentos sociais e 

políticos progressistas direccionados contra o status quo no Médio Oriente têm-se 
revelado demasiado fracos, ou, como no Iraque e no Sudão, têm sido violentamente 
suprimidos. (Um infortúnio adicional para esses movimentos progressistas foi o facto de 
os regimes seculares autoritários que os perseguem terem sido encarados como 
progressistas no contexto dominado pela Guerra Fria ou, pelo menos, não terem sido 
objecto de uma análise crítica sustentada). O falhanço do nacionalismo árabe foi 
responsável pela criação de um vácuo, assim como de uma série de regimes 
monárquicos pretensamente tradicionais, contribuindo ambos os factores para a 
supressão das oposições progressistas. Este vácuo foi ocupado pelos movimentos 
Islamitas que pretendem explicar o declínio aparentemente misterioso sofrido pelos 
povos no mundo Árabe/Muçulmano, um [declínio] que gerou um sentimento palpável 
de desilusão e desespero político. 

 
Um factor que contribui para este modo de entendimento ideológico e 

reaccionário da crise de toda uma região é o grau em que a luta Palestiniana pela auto-
determinação tem sido instrumentalizada (functionalized) durante décadas pelos regimes 
Árabes como um escudo protector (lightning rod) nacionalista para desviar a ira e o 
descontentamento popular. (Mais uma vez, para evitar mal-entendidos desnecessários – 
dizer que as lutas Palestinianas têm sido instrumentalizadas não significa desacreditar 
essas lutas em si mesmas). A tendência para atribuir a miséria (misère) das populações 
Árabes e, cada vez mais, das classes médias educadas, a forças externas maléficas, 
contudo, tornou-se muito mais intensa com o recente declínio do mundo Árabe. A 
estrutura (framework) ideológica que já existia para interpretar este declínio foi 
formulada por pensadores tais como o ideólogo da Irmandade Muçulmana Egípcia, 
Sayyed Qutb [NT9], que rejeitava a modernidade capitalista e a entendia como um 
complô criado pelos Judeus (Freud, Marx, Durkheim) para enfraquecer as sociedades 
“saudáveis”. No contexto deste imaginário anti-semita, Israel era simplesmente a testa-
de-ponte (bridgehead) para uma conspiração global poderosa e perniciosa. Este tipo de 
ideologia foi apoiado e promovido pelos esforços da propaganda Nazi dirigida ao 
Médio Oriente, nos anos 30 e 40. Foi fortemente reforçada pela ideologia Soviética da 
Guerra Fria, após a guerra de 1967, que introduziu as ideias anti-semitas na sua crítica 
de Israel e contribuiu para o alastrar de uma forma de anti-sionismo – fortemente 
marcada por temas anti-semitas acerca de um poder global singularmente detestável e 
conspirativo – que se tornou generalizado no Médio Oriente e entre alguns segmentos 
da Esquerda – especialmente na Europa – nas últimas três décadas.  
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O grau e a importância crescentes da visão de mundo anti-semita no Médio 

Oriente nas últimas décadas, contudo, deve também, no meu entender, ser visto como a 
disseminação de uma ideologia pretensamente anti-hegemónica em face dos efeitos 
negativos e disruptivos de forças históricas aparentemente misteriosas. Por outras 
palavras, estou a sugerir que a disseminação do anti-semitismo e, consequentemente, de 
formas de Islamismo anti-semitas (tais como a Irmandade Muçulmana Egípcia e a sua 
extensão Palestiniana, o Hamas) devem ser entendidas como a disseminação de uma 
ideologia anti-capitalista fetichista que afirma decifrar (to make sense) um mundo 
apreendido como ameaçador. Esta ideologia pode ser despoletada (sparked) e 
exacerbada por Israel e pelas suas políticas, mas a sua ressonância está enraizada no 
declínio relativo do mundo árabe perante um cenário de transformações estruturais 
massivas associadas à transição do Fordismo para o capitalismo globalizado neoliberal. 
O resultado é um movimento populista anti-hegemónico que é profundamente 
reaccionário e perigoso, nomeadamente para qualquer esperança de uma política 
progressista no mundo Árabe/Muçulmano.             
 

IV 

 

 Todavia, em vez de analisar esta forma de resistência reaccionária de um modo 
que permita facilitar o apoio formas de resistência mais progressistas, uma parte 
significativa da esquerda Ocidental tem ignorado ou racionalizado a mesma como uma 
reacção infeliz, ainda que compreensível, às políticas Israelitas em Gaza e na 
Cisjordânia. Diria que esta posição política acrítica está relacionada com uma 
identificação fetichista dos Estados Unidos com o capital global. As implicações desta 
associação são imensas. Uma primeira é que outras potências, como a União Europeia, 
não são tratadas criticamente como competidores ou co-potências hegemónicas 
(cohegemons) emergentes na ordem dinâmica capitalista global, cujas posições 
emergentes ajudam a moldar os contornos do poder global dos nossos dias. Ao invés, o 
papel da UE, por exemplo, é ignorado (bracketed) ou a Europa é tratada implicitamente 
como o reduto (haven) da paz, compreensão e justiça social. Esta forma de falso 
reconhecimento (misrecognition) está relacionada com a tendência para apreender o 
abstracto (o domínio do capital) como o concreto (hegemonia Americana). Diria que 
esta tendência é a expressão de um sentimento de impotência (helplessness) profundo e 
fundamental, tanto conceptual como politicamente.   
 
 Procurarei elaborar [esta ideia] ao reflectir sobre as mobilizações de massas, em 
muitas partes do mundo, contra a guerra Americana no Iraque. Á primeira vista, as 
recentes mobilizações parecem ser uma repetição do grande movimento anti-guerra dos 
anos 60. No entanto, diria que existem diferenças fundamentais entre ambas. A 
consideração dessas diferenças pode lançar luz sobre o impasse actual da Esquerda.  
 
 Os movimentos anti-guerra dos anos 60 foram encabeçados (spearheaded) por 
muitas pessoas para quem a oposição à guerra lançada pelos Estados Unidos contra o 
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Vietname estava intrinsecamente relacionada com uma luta mais vasta pela mudança 
política e social progressista. Provavelmente, esse era também o caso dos movimentos 
de oposição às políticas Americanas relativamente ao regime Cubano, ao governo 
socialista do Chile, aos Sandinistas na Nicarágua e ao ANC na África do Sul [NT10]. 
Em todos estes casos, os Estados Unidos eram encarados como uma força conservadora 
que se opunha a essa mudança [pretendida]. A oposição Americana aos movimentos de 
libertação nacional era criticada de um modo particularmente impetuoso precisamente 
porque esses movimentos eram encarados positivamente. É verdade que existiam 
diferenças importantes entre aqueles que consideravam os movimentos de libertação 
nacional como forças promotoras de uma mudança progressista. Uma diferença 
importante era entre aqueles que encaravam esses movimentos positivamente porque os 
viam como a linha da frente da expansão do “campo socialista”, portanto, enquanto 
parte integrante da Guerra Fria, e aqueles para quem esses movimentos eram 
importantes porque eram considerados movimentos de libertação autóctones que 
enfraqueciam a bipolaridade da Guerra Fria e cuja relação positiva com a URSS era 
contingente – o resultado da hostilidade Americana. Não obstante, apesar das suas 
diferenças, ambas as posições tinham em comum uma avaliação positiva desses 
movimentos [de libertação nacional] no contexto global. Independentemente de como 
julguemos essas avaliações positivas hoje em dia, portanto, aquilo que caracterizava os 
movimentos anti-guerra da última geração era o facto de a oposição à política [externa] 
Americana ser, para muitos, a expressão de uma luta mais geral por uma mudança 
progressista. 
       
 À primeira vista, as recentes mobilizações de massas contra a guerra parecem ser 
idênticas. Mas um olhar mais atento revela que, politicamente, elas são bastante 
diferentes. A sua oposição aos Estados Unidos não é em nome de uma alternativa mais 
progressista. Pelo contrário, o regime do [partido] Baath no Iraque – um regime cujo 
carácter opressivo e brutal supera largamente, por exemplo, o dos regimes militares do 
Chile e da Argentina nos anos 70 e 80 – não podia ser considerado de forma alguma 
progressista ou potencialmente progressista. É verdade que apenas um número reduzido 
de grupos sectários, como o ANSWER (que, infelizmente, conseguiu exercer alguma 
influência sobre o movimento anti-guerra mais vasto), afirmou positivamente o regime 
de Saddam Hussein. [NT11] Não obstante, esse regime não foi e não tem sido objecto 
de uma análise e crítica política sustentada por parte da Esquerda [NT12]. Em vez disso, 
o seu carácter negativo foi largamente escamoteado na formulação das posições anti-
guerra. Isto significa, contudo, que as recentes mobilizações anti-guerra já não possuíam 
o mesmo tipo de significado político que o movimento contra a guerra havia revelado 
no passado, uma vez que estas recentes mobilizações não eram a expressão de qualquer 
movimento com vista a uma mudança progressista. Com efeito, o discurso dobre a 
mudança foi cedido completamente à Direita.            
  
 Isto não significa, de modo algum, que os proponentes de uma mudança 
progressista deveriam ter apoiado a administração Bush e a sua guerra. Mas as recentes 
mobilizações de massas não expressaram nem ajudaram a constituir aquilo que era, sem 
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dúvida, necessário neste contexto – um movimento que se opusesse à guerra Americana 
e que, ao mesmo tempo, fosse um movimento com vista a [alcançar-se] uma mudança 
fundamental no Iraque e, em termos mais gerais, no Médio Oriente. Nos Estados 
Unidos, a educação política raramente procurou ultrapassar a repetição crua dos slogans 
proferidos. É significativo a este respeito que, pelo que sei, nenhuma das manifestações 
de massas contra a guerra tenha juntado [elementos] progressistas da oposição Iraquiana 
que poderiam ter oferecido uma perspectiva mais matizada (nuanced) e crítica sobre o 
Médio Oriente. E isto, diria eu, representa um claro falhanço político da parte da 
Esquerda.        
 
 Uma das ironias da situação actual é que, ao adoptar uma posição “anti-
imperialista” fetichista, na qual a oposição aos Estados Unidos já não está ligada à 
defesa de uma mudança progressista, os liberais [NT13] e os progressistas permitiram 
que a direita neoconservadora Americana na Administração Bush se apropriasse e até 
monopolizasse aquela que era tradicionalmente a linguagem da Esquerda, a linguagem 
acerca da democracia e da libertação. É verdade que, como é óbvio, embora o regime 
Bush fale de uma mudança democrática no Médio Oriente, não irá realmente ajudar a 
efectuar essa mudança. Não obstante, o facto de apenas a administração Bush ter 
levantado esta questão revela duramente que a Esquerda não o fez.   
 
 Se há uma geração, a oposição à política Americana implicava o apoio às lutas 
pela libertação [nacional] tidas como progressistas, hoje em dia a oposição à política 
Americana é em si e por si só considerada anti-hegemónica. Paradoxalmente, isto é em 
parte um legado infeliz da Guerra Fria e da visão de mundo dualista a ela associada. A 
categoria espacial de “campo” (“camp”) [ou “bloco”], que traduzia a versão global do 
Grande Jogo [NT14], ocupou o lugar das categorias temporais de possibilidade histórica 
e de emancipação enquanto negação histórica determinada do capitalismo. Isto ajudou 
não apenas a ofuscar a ideia do socialismo como o além histórico do capitalismo como 
ajudou também a distorcer (skew) o entendimento dos desenvolvimentos internacionais.       
 
 Na medida em que o campo progressista era definido por um quadro espacial, 
essencialmente dualista, o conteúdo do termo progressista podia, ao nível internacional, 
ir-se tornando crescentemente contingente, uma função do equilíbrio de poder global. O 
que a Guerra Fria parece ter erradicado da memória, por exemplo, é que a oposição a 
um poder imperial não é necessariamente progressista, pois existem igualmente “anti-
imperialismos” fascistas. Esta distinção foi ofuscada durante a Guerra Fria, em parte 
porque a URSS se alinhou ela mesma com regimes autoritários, por exemplo, no Médio 
Oriente, que tinham pouco em comum com os movimentos socialista e comunista; na 
verdade, tinham mais em comum com o fascismo do que com o comunismo e, com 
efeito, procuravam liquidar a sua própria Esquerda. Consequentemente, o anti-
americanismo per se foi codificado como progressista, embora existissem e existam 
formas de anti-americanismo profundamente reaccionárias, assim como progressistas.        
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V 

 
 Porque é que tantas pessoas de Esquerda – incluindo aquelas que não encaravam 
a União Soviética afirmativamente – adoptaram este quadro de análise dualista da 
Guerra Fria? Porque é que tantos progressistas se encurralaram numa posição em que o 
único problema político global parecia ser a política dos EUA, independentemente da 
natureza dos outros regimes?   
 
 Gostaria de começar a abordar este problema indirectamente, com referência à 
questão da violência política. Como já mencionei, aqueles que foram críticos da enorme 
onda de ira e nacionalismo que abalou os Estados Unidos após o 11 de Setembro 
salientaram frequentemente que existia uma enorme raiva direccionada contra os 
Estados Unidos, especialmente nos países Árabes e Muçulmanos. Esta posição geral, 
contudo, esquivou-se normalmente a uma análise do género (sort) de política traduzido 
pelo ataque de 11 de Setembro. É significativo que esse ataque não tenha sido 
perpetrado há duas ou três décadas por grupos que tinham todas as razões para estar 
zangados com os Estados Unidos – por exemplo, os Comunistas Vietnamitas ou a 
Esquerda Chilena. É importante notar que ausência de tal ataque não foi contingente, 
mas a expressão de um princípio político. Com efeito, um ataque dirigido 
primariamente contra civis estava fora do horizonte do imaginário político desses 
grupos.         
 
 A categoria de “ira” (“anger”) não é suficiente para entender a violência do 11 
de Setembro. As formas de violência têm de ser entendidas politicamente e não 
apologeticamente. Deixem-me dar um exemplo: em meados dos anos 80, existia uma 
pressão política interna sobe o comité central do Congresso Nacional Africano [ANC] 
no sentido de começar uma campanha de terror contra os Sul-Africanos brancos civis. 
Essas reivindicações expressavam o desejo de vingança, assim como a ideia de que os 
Sul-Africanos brancos apenas concordariam em desmantelar o apartheid se sofressem 
tanto como os Sul-Africanos negros haviam sofrido [às suas mãos]. O comité central do 
ANC recusou apoiar essas reivindicações, não apenas por razões tácticas, estratégicas e 
pragmáticas (os efeitos dessas formas de violência sobre a sociedade civil e o regime 
pós-apartheid), mas também por razões de princípios políticos. Foi defendido que os 
movimentos de emancipação não deveriam escolher a população civil como o seu alvo 
preferencial.       
 
 Gostaria de sugerir que existe uma diferença fundamental entre os movimentos 
que não visam alvos civis aleatórios (tais como o Viet Minh, o Viet Cong e o ANC) e 
aqueles que o fazem (como é o caso do IRA, da al-Qaeda e do Hamas). Esta diferença 
não é simplesmente táctica mas profundamente política; existe uma relação entre a 
forma de violência e a forma de política. Isto é, estou a sugerir que o tipo de sociedade e 
a forma de governo (polity) futura expressas implicitamente pela praxis política dos 
movimentos sociais militantes que fazem a distinção entre alvos militares e civis são 
diferentes daquelas implicadas pela praxis dos movimentos que não fazem tal distinção. 
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Estes últimos tendem a preocupar-se com a identidade. Num sentido amplo, eles são 
radicalmente nacionalistas e operam na base de uma distinção entre amigos/inimigos 
que essencializa a população civil como inimiga e elimina a possibilidade de 
coexistência futura. Por essa razão, os programas desses movimentos raramente 
apresentam algo que se pareça com uma análise socioeconómica destinada a 
transformar as estruturas sociais (que não deve ser confundida com os serviços sociais 
que esses movimentos possam ou não providenciar [à população]). Nesses casos, a 
dialéctica do século XX entre guerra e revolução é transformada na subordinação 
(subsumption) da “revolução” à guerra. A minha preocupação neste âmbito, contudo, 
tem menos a ver com esses movimentos do que com os movimentos de oposição 
metropolitana contemporâneos [i.e., dos “países (ocidentais) desenvolvidos”] e com o 
porquê de eles aparentemente terem tanta dificuldade em distinguir entre estas formas 
de “resistência” bastante diferentes.            
 
 O ataque do 11 de Setembro de 2001 põe em questão algumas noções de 
violência e resistência difundidas entre partes da Nova Esquerda, no final dos anos 60 e 
no início dos anos 70, da mesma maneira que a invasão Soviética de Praga em Agosto 
de 1968 e depois, finalmente, o colapso dos países comunistas Europeus entre 1989 e 
1991, colocaram em questão o Leninismo enquanto discurso hegemónico e marcaram o 
fim da trajectória que havia começado em 1917.  
 
 Olhando para o final dos anos 60 e para o início dos anos 70, podemos discernir 
uma importante viragem política quando aquela que era então a Nova Esquerda passou 
de um movimento espontâneo (loose) que advogava a resistência não violenta e a 
transformação social para um movimento militante fragmentado. Alguns destes grupos 
fragmentados começaram a glorificar a luta armada ou perpetrar actos de violência. De 
um modo semelhante, houve um aumento do apoio a grupos como o IRA (Exército 
Republicano Irlandês) provisional e a FPLP (Frente Popular para a Libertação da 
Palestina), grupos que tinham pouco em comum com os movimentos comunistas e 
socialistas que haviam caracterizado e pautado (informed) a Esquerda. Passou cada vez 
mais a ser proclamado algum tipo de violência interna e apoiado algum tipo de violência 
no plano internacional que era profundamente diferente da visão que havia sido 
hegemónica na Esquerda durante grande parte do século XX.         
 

A forma como a violência passou a ser conceptualizada tinha muito em comum 
com a visão da violência proclamada por Georges Sorel no começo do século XX. Nas 
suas Reflexões sobre a Violência, o autor apresentava a violência como um acto 
purificador de auto-constituição (self-constituion) direccionado contra a decadência da 
sociedade burguesa. Uma noção semelhante da violência enquanto acto de regeneração 
redentor, enquanto expressão política dos ditames da vontade pura, era também central 
para a noção fascista e Nazi do novo homem e da nova ordem.       
 
 Depois da 2ª Guerra Mundial, uma parte da Esquerda adoptou este conjunto de 
atitudes que, em alguns casos, foram transmitidas com a mediação do existencialismo. 
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Este foi particularmente o caso do final dos anos 50 e da década de 1960, à medida que 
a critica social se centrava cada vez mais nas formas de dominação burocráticas e 
tecnocráticas e à medida que a União Soviética era cada vez mais entendida como parte 
integrante da cultura dominante marcada pela racionalidade instrumental. Neste 
contexto, a violência passou a ser vista como uma força não-reificada e purificadora que 
irrompia do exterior [do sistema] – agora corporizado nos povos colonizados – e que 
atacava as bases em que assentava a ordem existente.      
 
 A ironia envolvida nesta posição “radical”, na ideia da violência como uma força 
criativa, purificadora e revolucionária, é que expressa e afirma uma característica 
central do capitalismo: o seu revolucionamento incessante do mundo através de ondas 
de destruição que permitem a criação, a sua expansão ulterior. (Tal como a noção liberal 
de agente racional, as noções existencialistas e anarquistas de auto-constituição da 
pessoalidade [personhood] através da violência significam uma projecção sobre o 
indivíduo de algo que caracteriza as entidades corporativas [corporate] no capitalismo).    
 

Hannah Arendt oferece uma crítica reveladora do tipo de pensamento acerca da 
violência encontrado nas obras de Georges Sorel, Vilfredo Pareto e Frantz Fanon. Estes 
pensadores, de acordo com Arendt, glorificavam a violência pela violência (violence for 
the sake of violence). Motivados por um ódio muito mais profundo pela sociedade 
burguesa do que a Esquerda convencional, para a qual a violência poderia ser um meio 
na luta por uma sociedade justa, Sorel, Pareto e Fanon consideravam a violência per se 
inerentemente emancipadora, uma ruptura radical com os padrões morais da sociedade. 
Retrospectivamente, podemos ver que o tipo de violência existencialista proclamado 
poderia ter significado uma ruptura em relação à sociedade burguesa – mas não, 
contudo, em relação ao capitalismo. Aliás, parece adquirir uma importância maior 
durante as transições de uma configuração histórica do capitalismo para outra.         
 

VI 

 
 Seguindo Arendt, irei tecer algumas considerações breves sobre a ressurgência, 
no final dos anos 60, da glorificação da violência do tipo Soreliano. O final dos anos 60 
foi um momento histórico crucial, um momento no qual a necessidade do presente, da 
ordem social actual, foi colocada completamente em questão. Em retrospectiva, foi o 
momento em que o capitalismo Fordista centrado no estado e a sua contraparte – o 
“socialismo real” estatista – alcançaram os seus limites históricos. As tentativas para 
ultrapassar esses limites foram, contudo, particularmente mal sucedidas, mesmo ao 
nível conceptual. À medida que a síntese Fordista começava a desagregar-se, foram 
alimentadas esperanças utópicas. Ao mesmo tempo, o alvo do descontentamento social, 
político e cultural tornou-se exasperantemente elusivo e omnipresente. As pressões no 
sentido de uma mudança estavam presentes, mas o caminho para alcançá-la era pouco 
claro.          
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Neste período, os estudantes e os jovens estavam mais a reagir contra a 
burocratização e a alienação do que contra a exploração. Os movimentos operários 
clássicos pareciam não apenas incapazes de responder às questões candentes para 
muitos dos jovens radicais, como esses mesmos movimentos – assim como os regimes 
do “socialismo real” – pareciam estar profundamente implicados precisamente nas 
situações contra às quais os estudantes e os jovens se estavam a rebelar.     

   
 Confrontados com esta nova situação histórica, com este terreno político 
desconhecido (political terra incognita), muitos movimentos de oposição viraram a sua 
atenção para elementos conceptualmente familiares, centrando-se nas expressões de 
dominação concretas, tais como a violência militar ou o domínio político dos estados 
policiais burocráticos. O foco nessas questões permitiu [o desenvolvimento de] uma 
concepção de política de oposição que era ela mesma concreta e, frequentemente, 
particularista (por exemplo, o nacionalismo). Exemplos disso foram as formas 
concretistas de anti-imperialismo, assim como o foco crescente nas formas de 
dominação concreta no Leste comunista. Não importa o quão diferentes e opostas estas 
respostas políticas possam ter parecido na altura, ambas ocluíam a natureza abstracta do 
domínio do capital precisamente quando o regime capitalista se estava a tornar menos 
centrado no estado e, nesse sentido, ainda mais abstracto.           
 
 A viragem para a violência Soreliana foi um dos momentos desta viragem para o 
concreto. A violência, ou a ideia de violência, foi vista como uma expressão de vontade 
política, de acção (agency) histórica, para contrariar as estruturas burocráticas e 
alienadas. Face à alienação e à estase burocrática, a violência foi considerada criativa e 
a acção violenta per se passou a ser vista como revolucionária. Apesar da associação da 
violência com a vontade política, contudo, eu diria que, tal como defende Arendt, a 
nova globalização da violência no final dos anos 60 foi causada por uma severa 
frustração da capacidade (faculty) de acção no mundo moderno. Isto é, ela espelhou um 
desespero subjacente relativamente à eficácia real da vontade política, da acção 
(agency) política. Numa situação histórica de impotência (helplessness) exacerbada, a 
violência expressava a raiva da impotência e ao mesmo tempo ajudava a suprimir esses 
sentimentos de impotência. Tornou-se num acto de auto-constituição enquanto excluído 
(outsider), enquanto Outro, em vez de um instrumento de transformação. E contudo, 
focada na estase burocrática do mundo Fordista, [a violência] repercutia (echoed) a 
destruição desse mundo pela dinâmica do capital. A ideia de uma transformação 
fundamental foi suspensa (bracketed) e substituída pela noção mais ambígua de 
resistência.               
 
 A noção de resistência, contudo, diz pouco acerca da natureza daquilo a que se 
resiste ou da política de resistência envolvida – ou seja, do carácter das formas 
determinadas de crítica, oposição, rebelião e “revolução”. A noção de resistência 
expressa frequentemente uma visão de mundo profundamente dualista que tende a 
reificar tanto o sistema de dominação como a ideia de acção (agency). Raramente é 
baseada numa análise reflexiva das possibilidades de uma mudança fundamental que 
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são ao mesmo tempo geradas e suprimidas pela ordem heterónoma. Nesse sentido, falta-
lhe reflexividade. É uma categoria não dialéctica que não capta as suas próprias 
condições de possibilidade; isto é, não consegue apreender o contexto histórico 
dinâmico do qual faz parte. De um modo semelhante, ofusca distinções importantes 
entre formas de violência bastante diferentes.       
 
 Aquilo que eu caracterizei como uma viragem para o concreto em face da 
dominação abstracta é, obviamente, uma forma de reificação que pode assumir vários 
moldes (shapes). Dois deles, que emergiram com uma força considerável nos últimos 
150 anos, corresponderam à identificação (conflation) da hegemonia Britânica e, 
posteriormente, Americana com aquela do capital global, assim como à personificação 
deste domínio [do capital global] nos Judeus. Esta viragem para o concreto, juntamente 
com uma visão de mundo influenciada pelos dualismos da Guerra Fria (mesmo entre os 
críticos esquerdistas da União Soviética), ajudou a constituir um quadro de análise 
dentro do qual operaram as recentes mobilizações de massas contra a guerra, [e] onde a 
oposição a uma potência global não aponta sequer implicitamente para uma desejada 
transformação emancipadora, pelo menos não no Médio Oriente.           
 

Descrevi um impasse na Esquerda de hoje em dia e procurei relacioná-lo com 
uma forma reificada de pensamento e sensibilidade que expressou a desintegração da 
síntese Fordista começada no final dos anos 60 e início dos anos 70. No meu ponto de 
vista, este impasse traduz uma crise complexa da Esquerda relacionada com a percepção 
de que a classe trabalhadora não era nem poderia tornar-se um sujeito revolucionário. 
Ao mesmo tempo, esta crise esteve associada ao fim de uma ordem [global] centrada no 
estado. O poder do estado enquanto agente de transformação social e democrática foi 
enfraquecido e a ordem global passou de internacional a supranacional. Gostaria de 
descrever brevemente um aspecto adicional da reificação associada ao impasse da 
Esquerda em face do colapso do Fordismo. O capitalismo global neoliberal tem, como é 
óbvio, sido promovido por sucessivos regimes Americanos. Não obstante, identificar 
(conflate) completamente a ordem global neoliberal com os Estados Unidos seria um 
erro colossal, tanto política como teoricamente. No final do século XIX e no início do 
século XX, o papel hegemónico da Grã-Bretanha e da ordem mundial liberal foi 
desafiado pelo poder crescente de um conjunto de estados-nação, em particular, a 
Alemanha. Estas rivalidades, que culminaram em duas guerras mundiais, foram 
entendidas como rivalidades imperialistas. Hoje em dia, podemos estar a assistir ao 
começo de um regresso a uma era de rivalidade imperialista a uma escala nova e 
alargada. Uma das áreas de tensão emergente é aquela entre os poderes Atlânticos 
[EUA] e uma Europa organizada em torno do eixo Franco-Alemão.                
 

A Guerra do Iraque pode, em parte, ser vista como o início (opening salvo) desta 
rivalidade. Se há um século os Alemães desafiaram o Império Britânico através da 
[construção da] Ferrovia Berlim-Bagdade [NT15], mais recentemente o regime Baath 
Iraquiano estava em vias de se tornar um estado cliente Franco-Alemão. É deveras 
significativo que, em 2000, o Iraque de Saddam Hussein se tenha tornado o primeiro 
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país a substituir o dólar pelo euro como divisa mediadora da venda de petróleo. Esta 
substituição, como é óbvio, desafiou a posição do dólar enquanto moeda mundial. A 
questão não é se o Bloco Europeu representa uma alternativa progressista ou regressiva 
aos Estados Unidos. O que se passa é que esta acção (e a reacção Americana) pode ser 
vista plausivelmente como a expressão do começo de uma rivalidade inter-capitalista à 
escala global. O significado da “Europa” está a mudar. [A UE] está a ser construída 
como um possível contra-poder hegemónico relativamente aos Estados Unidos.  
 
 A tentativa Americana de recuperar o controlo sobre o Golfo [Pérsico] e o seu 
petróleo deve ser entendida como [uma medida] preventiva, mas num sentido diferente 
da maneira como o termo foi utilizado pelos ideólogos da administração Bush e pelos 
seus críticos. Diria que a intervenção Americana é um ataque preventivo contra a 
possível emergência da Europa ou da China (ou de qualquer outra potência) como um 
rival militar e como uma super-potência económica rival. A reemergência das 
rivalidades imperialistas requer uma recuperação de formas de internacionalismo não 
dualistas.   
 
 Não importa o quão condenável a actual administração Americana seja – e é 
profundamente condenável num vasto espectro de matérias –, a Esquerda deveria ter 
bastante cuidado para não se tornar, involuntariamente, no testa-de-ferro (stalking 
horse) para outros rivais aspirantes ao papel de potência hegemónica. Nas vésperas da 
1ª Guerra mundial, o Estado General Alemão decidiu que era importante para a 
Alemanha que a guerra fosse travada contra a França e a Grã-Bretanha, assim como 
contra a Rússia. Uma vez que a Rússia era a Potência Europeia mais reaccionária e 
autocrática, a guerra podia ser apresentada como uma guerra da cultura da Europa 
central contra a barbárie retrógrada da Rússia, de modo a garantir o apoio Social-
Democrata à guerra. Esta estratégia política foi bem sucedida – e resultou numa 
catástrofe para a Europa, em geral, e para a Alemanha, em particular. Estamos muito 
longe de uma situação como aquela que antecedeu a guerra em 1914. De qualquer 
maneira, a Esquerda não deveria cometer um erro semelhante ao apoiar, ainda que 
implicitamente, as contra-potências hegemónicas emergentes para defender a 
civilização contra a ameaça representada por um poder reaccionário.             
 

Ainda que a tarefa de apreender e confrontar o capital global possa ser difícil, é 
extremamente importante que um internacionalismo global seja recuperado e 
reformulado. A manutenção do imaginário político dualista reificado da Guerra Fria 
corre o risco de constituir uma forma de política que, do ponto de vista da emancipação 
humana, seria questionável, no melhor dos cenários, independentemente do número de 
pessoas que possa atrair.         
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!otas 
 
1 – Os seguintes artigos ilustram exemplarmente este tipo de posição: Naomi Klein, 
“Game Over”, �ation, 1/Outubro/2001, www.thenation.com/doc/20011001/klein; 
Robert Fisk, “Terror in America”, �ation, 1/Outubro/2001, 7, 
www.thenation.com/doc/20011001/fisk; Noam Chomsky, “A Quick Reaction”, 
Counterpunch, 12/Setembro/2001, www.counterpunch.org/chomskybomb.html; 
Howard Zinn, “Violence Doesn’t Work”, Progressive, 14/Setembro/2001, 
www.progressive.org/webex/wxzinn091401.html  
 
2. A ausência de qualquer tipo de análise crítica sustentada de movimentos como a al-
Qaeda ou o Hamas, ou de regimes Baathistas como os do Iraque e da Siria, sugere que 
esta espécie de posição em que “o feitiço se vira [finalmente] contra o feiticeiro” 
envolve a projecção sobre os actores do Médio Oriente da oposição às políticas 
Americanas por parte dos críticos Ocidentais. O sofrimento e a miséria (misère) desses 
indivíduos são levados a sério, mas o juízo em relação às suas políticas e ideologias é 
suspenso (bracketed). [NT5]    
 
 
!otas do Tradutor 

 
[NT1] – Trata-se de uma “democracia social”, a criar futuramente, e não do movimento 
histórico conhecido como social-democracia.   
 
[NT2] – Referência à 14ª das “Teses sobre o conceito da história”, de Walter Benjamin: 

“A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, 
mas um tempo saturado de «agoras». Assim, a Roma antiga era para Robespierre um 
passado carregado de «agoras», que ele fez explodir do continuum da história. A 
Revolução Francesa se via como uma Roma ressurreta. Ela citava a Roma antiga como 
a moda cita um vestuário antigo. A moda tem um faro para o actual, onde quer que ele 
esteja na folhagem do antigamente. Ela é um salto de tigre em direção ao passado. 
Somente, ele se dá numa arena comandada pela classe dominante. O mesmo salto, sob o 
livre céu da história, é o salto dialético da Revolução, como o concebeu Marx.”  
 
(“Teses sobre o conceito da história”, in Walter Benjamin – Obras escolhidas. Vol. 1. 
Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. São 
Paulo: Brasiliense, 1987, p. 222-232. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet)  

[NT3] “Ruptura Sino-Soviética” – crise nas relações políticas e ideológicas entre a 
República Popular da China e a União Soviética que começou em finais da década de 
1950 e se intensificaria durante a década de 1960. A liderança de Mao Tse-tung nunca 
foi bem aceite pelos soviéticos e a China, por seu turno, não queria ser apenas mais um 
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“satélite” da URSS. A ruptura traduzia duas interpretações do “Marxismo”: Marxismo-
Leninismo e Maoísmo.  
 
[NT4] Nos EUA, o termo “liberal” é muitas vezes utilizado para qualificar indivíduos 
associados à esquerda política ou, pelo menos, ligados a questões tidas como caras à 
esquerda: justiça social, ambientalismo, etc.   
 
[NT5] “Bracketing” – “Suspensão do juízo”, também conhecida pelo termo grego 
epoché, que significa “colocar entre parêntesis”, é a atitude de não aceitar nem negar 
uma determinada proposição ou juízo. Na Filosofia moderna, especialmente na obra de 
Husserl, a epoché fenomenológica implica a "contemplação desinteressada" de 
quaisquer interesses naturais na existência, ou seja, a suspensão de juízo 
fenomenológica não põe em dúvida a existência, mas abstém-se de emitir juízos sobre 
ela. 
 
[NT6] Mustafa Kemal Atatürk foi o fundador da República da Turquia e o seu primeiro 
presidente. Aboliu constitucionalmente a instituição do califado, transferindo os seus 
poderes para o parlamento turco. O califado é a forma islâmica de governo que 
representa a unidade e liderança política do mundo islâmico. A posição do seu chefe de 
Estado, o califa, baseia-se na noção de um sucessor à autoridade política do profeta 
islâmico Maomé. O califado foi assumido pela dinastia Otomana, líder do Império 
Otomano – um dos maiores e mais longos da história –, entre 1517 e 1924. O fim do 
Califado Otomano deu-se, em parte, devido à erosão gradual do seu poder em relação à 
Europa, e a sua derrocada esteve intimamente associada à partilha do Império Otomano, 
na sequência da 1ª Guerra Mundial, dando lugar à criação do Estado Turco moderno.  

[NT7] A guerra Israelo-Árabe de 1967, ou Guerra dos Seis Dias, foi um conflito armado 
que opôs Israel a uma frente de países árabes - Egipto, Jordânia e Síria, apoiados pelo 
Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. O conflito terminou com a vitória de 
Israel, que ocupou a Cisjordânia, o sector oriental de Jerusalém e os Montes Golã, na 
Síria. Em consequência da guerra, aumentou o número de refugiados Palestinianos na 
Jordânia e no Egipto (situação que se mantém até hoje).  

[NT8] No decurso da vida quotidiana das pessoas, se quisermos. 
 
[NT9] Activista político e militante muçulmano, ligado à Irmandade Muçulmana, uma 
das principais entidades fundamentalistas islâmicas. A sua visão política e ideológica 
assentava no que entendia ser a necessidade de "limpeza" da sociedade muçulmana de 
qualquer influência ocidental, que se devia reger, ao invés, pela aplicação da sharia. O 
pensamento de Qutb é considerado como uma das principais influências formadoras da 
al-Qaeda, particularmente das duas figuras centrais da organização: Ayman al-Zawahiri 
e Osama bin Laden. 
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[NT10] Para uma análise detalhada da política externa norte-americana nestes (e 
noutros) casos, remetemos o leitor para a obra de Noam Chomsky, por exemplo: 
Hegemonia ou Sobrevivência, Editorial Inquérito, 2007; Estados Párias, 2003, Campo 
da Comunicação; What Uncle Sam Really Wants, Odonian Press, 1992. Note-se que, 
todavia, o autor sucumbe a vários dos aspectos criticados por Postone relativamente à 
Esquerda (norte-americana). Para uma análise do imperialismo (americano) mais 
próxima da posição de Postone, cf. o livro de Robert Kurz, A Guerra de Ordenamento 
Mundial (em particular, o capítulo “As Metamorfoses do Imperialismo”): 
http://obeco.no.sapo.pt/livro_guerra_ordenamento.htm. 
 
[NT11] “Act Now to Stop War and End Racism” (“Agir Agora para Travar a Guerra e 
Acabar com o Racismo”) é um grupo de protesto norte-americano surgido após o 11 de 
Setembro. Congrega um conjunto de organizações anti-guerra e de defesa dos direitos 
civis. Teve um papel activo na organização das manifestações contra a Guerra do 
Iraque. É frequentemente acusado – inclusive por outros grupos anti-guerra – de adoptar 
uma posição sectária; foi igualmente acusado de anti-semitismo pela Anti-Defamation 
League, ONG que luta contra o anti-semitismo. 
 
[NT12] O mesmo se passou em Portugal. Lembremo-nos, por exemplo, das análises 
veiculadas pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, que realçavam 
apenas a “agressão imperialista” a um Estado de Direito (!) “soberano”, em clara 
“violação do Direito Internacional”. Todavia, a natureza ditatorial e brutal do regime 
Iraquiano foi completamente escamoteada e branqueada. O que não significa, 
obviamente, que fiquemos reféns da análise fetichista inversa e ignoremos a enorme 
destruição e sofrimento infligidos à população Iraquiana na sequência da invasão norte-
americana. Tal equivaleria a advogar uma espécie de regresso ao “Fardo do Homem 
Branco” à la Kipling e a defender uma pretensa cruzada civilizadora (iluminista) para 
salvar os povos “selvagens” de si próprios.   
 
[NT13] Vide Nota do Tradutor nº 4. 
 
[NT14] “Grande Jogo” era um termo utilizado para designar o conflito, com vista à 
supremacia na Ásia Central, entre o Império Britânico e o Império Russo durante o 
período compreendido entre 1813 (Tratado Russo-Persa) e 1907 (Convenção Anglo-
Russa). Após a Revolução Bolchevique de 1917 seguiu-se uma segunda fase do 
conflito, menos intensa. 
 
[NT15] Linha de caminho-de-ferro construída entre 1903 e 1940 com o objectivo de 
ligar Berlim a Bagdade (então parte integrante do Império Otomano). O Império 
Otomano desejava manter o controlo da Arábia e expandir a sua influência através do 
Mar Vermelho até ao Egipto, que era controlado pela Grã-Bretanha. Os Alemães 
queriam ganhar acesso aos campos de petróleo no Iraque; para além disso, uma ligação 
ao porto de Bassorá permitiria aceder à parte oriental do seu império colonial sem a 
necessidade de utilizar o Canal de Suez. Esta ligação ferroviária tornou-se uma fonte de 
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conflitos internacionais durante os anos que predereram a Primeira Guerra Mundial. 
Embora seja afirmado que os mesmos foram resolvidos em 1914, antes do início da 
guerra, também tem sido defendido que a ferrovia foi uma das principais causas da 1ª 
Guerra Mundial. Devido dificuldades técnicas e diplomáticas, em 1915 ainda faltavam 
480 quilómetros para concluir a linha. Durante a guerra, Bagdade foi ocupada pelos 
britânicos, pelo que a construção recomeçou apenas em 1930, tendo ficado concluída 
em 1940. 
 

 
 
 
 
[*] Texto original: Postone, Moishe (2006), “History and Helplessness: Mass 
Mobilization and Contemporary Forms of Anticapitalism”, in Public Culture, Vol. 18, 
No. 1, pp. 93-110. O texto foi dividido em vários (sub)pontos numerados para facilitar a 
leitura. Foram introduzidos alguns termos entre parêntesis rectos quando julgámos que 
isso ajudava a clarificar e a complementar a tradução mais fiel e “literal”.   
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