
A INSTI1UIÇÃO IMAQINÁRIA DA SOCIEDADE

Odilon Vargas Toledo
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ouco conhecido entre nós, Cornelius Castoriadis
é, no entanto, talvez o mais importante pensador
político vivo.

Combatente anti-nazista na sua terra natal, a
Grécia, emigrou no pós-guerra para a França,
onde editou, por quase vinte anos, a revista mar-
xista Socia/isme ou Barbarie, pioneira na crítica
ao totalitarismo soviético e à burocratização dos
partidos comunistas. No fim dos anos 60, rompeu
com o marxismo, publicando, em 1975, A Insti-
tuição Imaginária da Sociedade, texto seminal
do pensamento político moderno.

Para Castoriadis, leitor rigoroso de Freud, as sociedades,
como os indivíduos, são aquilo que imaginam ser, ou seja, criam
suas próprias instituições (e criam-se a si próprias, nesse proces-
so) de acordo com um imaginário que, ao fim e ao cabo, dá sentido
ao que fazem e pensam todos e cada um. Daí que acriação do soci-
al consiste, sempre, numa instituição imaginária da sociedade, de
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homens e mulheres que se concebem livres ou escravos, iguais ou
dessemelhantes, herdeiros do Paraíso ou votados à eterna infelici-
dade, etc., e que assim se instituem historicamente.

Se é sempre assim na origem, assim não o percebem, contu-
do, sempre, os próprios homens. Com  o suceder-se das gerações,
dissipam-se na memória coletiva as origens histórico-sociais, ri-
gorosamente humanas, das suas instituições e esses homens
concebem-se, por isso, criatura de forças exteriores: existem como
existem devido à "vontade de Deus", às "leis da História", às vi-
cissitudes da "economia" etc. etc. A esse fenômeno - o alienar-se
do poder de instituir e a sacralização do instituído - Castoriadis de-
nomina heteronomia.

Para Castoriadis, o objeto da política não é a felicidade, mas
a liberdade. Livres, os homens podem vir a descobrir como ser feli-
zes. Por isso, a idéia central na sua teoria política é a de sociedade
autônoma: uma sociedade verdadeiramente democrática, onde o
povo faz, ele mesmo, suas instituições e suas leis e onde todos os
indivíduos são livres e iguais, ou seja, têm a mesma possibilidade
efetiva de participar do poder político. Não se trata, diga-se logo,
de mais uma utopia para pôr no lugar das que se perderam. A de-
mocracia grega; as jornadas populares da Revolução Francesa; a
autogestão operária e, depois, os sovietes; o maio de 1968, na
França - a História registra momentos em que os homens rompe-
ram com o instituído e ensaiaram tomar o destino nas próprias
mãos. Se o fizeram, no passado, podem voltar a fazê-lo: a autono-
mia é uma possibilidade. Contudo, é preciso que os homens
desejem esse possível, queiram para suas vidas muito mais que a
duvidosa felicidade de confinar-se na própria família, ir ao
shopping, anestesiar-se diante da televisão e trocar de carro uma
vez por ano.

Nem obra de um partido "verdadeiramente revolucioná-
rio", nem doação de um tirano modernizador, nem subproduto da
"livre economia de mercado", a autonomia será criação coletiva
ou não será. Porque, no entanto, alguém lutaria por isso? Que sen-
tido teria uma tal sociedade autônoma? Nas palavras de
Castoriadis, apenas este: "A criação de seres humanos que amem
a sabedoria, que amem a beleza e que amem o bem comum". De-
veria a política ocupar-se de outra coisa?

CASTORL.DIS. Comelius. A instituição Imaginária da Socie-
dade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.285 p.
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POLÍTICA AO ALCANCE DE TODOS
Jorge Pôssa

Quem conhece João Ubaldo Ribeiro através de suas obras
de ficção, como Viva o Povo Brasileiro, Sargento Getúlio e O
Sorriso do Lagarto, por certo estranhará ao retirar Política da es-
tatue. Apesar de manter o mesmo estilo coloquial de seus roman-
ces e crônicas, neste livro o autor é, antes de mais nada, o professor
universitário e mestre em Ciência Política pela Southern
University ofCalifornia.

Numa linguagem simples e acessível ele incita o leitor are-
fletir sobre alguns aspectos estruturais do fazer política. Sem apre-
ocupação de descer a detalhes, João Ubaldo discute os conceitos
de Estado, nação e soberania; o monopólio da força física pelo Es-
tado; as distinções entre democracia e ditadura; sistemas eleitorais
e partidos políticos, dentre outras questões. No capítulo dedicado a
explicar o que é ideologia, consegue o que poucos professores são
capazes de fazer: traduzir, para o universo de uni colegial, algumas
das idéias de Gramsci sobre ideologia.

Cada assunto é seguido de meia dúzia de indagações como
objetivo de provocar a reflexão sobre os conceitos emitidos e sobro
o fato social no Brasil real. Não é intuito do autor esconder sua vi-
são de mundo, sua Weltanschauung; nem é pretensão sua fazer
com que o leitor tenha uma compreensão mecânica e simplória da
realidade sócio-política em que se insere. Concebido como um
manual de política destinado sobretudo a trabalhadores e estudan-
tes - e daí seu traço de originalidade dentre autores conhecidos pe-
los públicos de outras searas - o livro proporciona uma leitura inte-
ressante mesmo para os não-iniciados na complexidade dos fenô-
menos d. política.

Analisada sob o prisma da atualidade - onde o
desnudamento do que acontece no submundo da política leva mui-
tos brasileiros a defenderem o absenteísmo e atacarem as institui-
ções como resposta ao estado de coisas vigente - a leitura de Políti-
ca toma-se oportuna por mostrar o erro desta opção. Talvez seja
essa, inclusive, a principal mensagem transmitida pelo autor: a in-
diferença frente à política, longe de ser uma atitude apolítica ou
contestadora, apenas transfere para as mãos de uns poucos as deci-
sões e direitos que podem e devem ser de todos. João Ubaldo
desrnistifica o argumento desses pseudocontestadores, que basei-
am sua indignação na ingênua premissa de que a política deva
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acontecer numa perfeição quase divina. "Existem várias democra-
cias, nenhuma delas perfeita", sentencia.

RIBEIRO, João Ubaldo. Política; quem manda, por que manda.
como manda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.221 p.

DICIONÁRIO DE HISTÓRIA
Rinaldo de Moura Faria

Com a colaboração de vários autores, principalmente fran-
ceses, o dicionário, segundo palavras do organizados no prefácio,
não tem a pretensão de ultrapassar obras como L'histoire et ses
mithodes ou La nouvelie histoire, ou ainda, Faire de l'histoire,
que apresentam novas tendências da disciplina, "mas englobá-las,
de propor um inventário bastante amplo e aprofundado dos recur-
sos intelectuais de uma disciplina que atingiu um estágio de
maturidade.., mas não de imobilidade".

Este inventário situa-se em diversos níveis: o dos métodos
(história quantitativa, oral, etc.), o dos conceitos (burguesia, crise,
decadência, etc.), o dos domínios da história (história da criança,
do livro, geografia histórica, etc.), o crédito historiográfico, os ob-
jetos (alimentação, educação, etc.), as questões que provocaram
importantes debates entre os historiadores (a cultura popular, os
etruscos, a Revolução Francesa, etc.), as escolas históricas e os
historiadores que mais contribuíram para o avanço da disciplina.

A estrutura da obra traz verbetes que tratam de temas, de pa-
íses ou de pessoas que forjaram a história. Ao final de cada verbete
há um bibliografia sugerida e interelações com outros verbetes tra-
tados no dicionário.

A linguagem, sem ser simplista, é compreensível mesmo
para os leigos, apesar de certas citações de obras serem, talvez, res-
tritas aos estudiosos da área.

O organizador é um professor da École de Hautes Études en
Sciences Sociales e membro da comissão editorial da revista
Annales, de França.

BURGUIÊRE, André, org. Dicionário das ciências históricas.
Rio de Janeiro: Jmago Editora. 1993.773 p.
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VIRILIO EÃDIMENSÂO PERDIDA
Francisco de Morais Mendes

A velocidade da transmissão de informações - que cresce a
cada dia, ou melhor, a cada instante - está aniquilando o espaço.
Percurso e distância são abolidos na passagem ultra-instantânea
de imagens geradas pelas teletecnologias contemporâneas. A téc-
nica, que durante muito tempo foi um instrumento com o qual se
tentava responder aos desafios da natureza, tomou-se hoje o pró-
prio desafio a ser superado. Técnica sobre técnica, perde-se o
espaço do reconhecimento do real, pela supremacia do virtual na
face (ou na interface) das telas (de TV, de computador, de cinema).

Essas observações de Paul Vinho, seus desdobramentos e
consequências estão expostos em O espaço crítico, texto comple-
xo onde o pensador francês analisa a crise das dimensões físicas
provocadas pelo domínio das imagens. Essa crise - consequência
dos processos éticos que ultrapassam os limites do macio e do
micro, afeta o conjunto das representações do mundo, o que nos le-
vará a uma revisão - dilaceranze, diz Vinho - dos nossos conceitos
figurativos. Crise onde o espaço se toma a dimensão perdida, ven-
cido pelo tempo-velocidade. Substitui-se o tempo "que passa' pelo
tempo "que se expõe".

Percorrendo os campos da física, da geometria, da arquite-
tura eurbanismo, dageopolítica, Virilio chega àecologia. Em tom
de manifesto, a última parte de O espaço crítico denuncia a redu-
ção das distâncias e a alteração do tempo (e Vinho vê nisso uma
forma preocupante de poluição) como elemento de degradação do
espaço em nosso habitat

A excessiva sofisticação tecnológica, toma, segundo
Vinho, a sociedade mais militarizada, pronta para batalhas invisí-
veis, e sob constante vigilância. A guerra, diz Vinho, não é mais
de destruição, mas de desrealização. E como nas outras guerras,
nós poderemos estar mortos (ou desrealizados) no final: "se estar
presente é estar próximo fisicamente falando, apostemos que a
proximidade microftsica das telecomunicações interativas fará
com que amanhã nos ausentemos, não estejamos presentes para
ninguém, encarcerados em um ambiente geofisico reduzido ame-
nos que nada", encerra Virilio.

VIRILIO, Paul, O Espaço Crítico. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.
160p.
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