FREDRIC JAMESON

A POLÍTICA DA UTOPIA

A utopia parece ser a demonstração de um daqueles raros fenômenos cujo
conceito é indistinguível de sua realidade, cuja ontologia coincide com sua representação. Essa entidade peculiar ainda tem função social? Se não a tiver mais,
talvez a explicação esteja naquela extraordinária dissociação histórica em dois
mundos distintos que caracteriza a globalização de hoje. Num desses mundos,
a desintegração do social é tão absoluta – miséria, pobreza, desemprego, fome,
corrupção, violência e morte – que os elaboradíssimos esquemas sociais dos pensadores utópicos tornam-se tão frívolos quanto irrelevantes. No outro, a riqueza
sem paralelo, a produção computadorizada, as descobertas médicas e científicas
inimagináveis há um século, além de uma variedade interminável de prazeres
comerciais e culturais, parecem ter tornado a fantasia e a especulação utópicas tão
tediosas e antiquadas quanto as narrativas pré-tecnológicas de vôos espaciais.
Somente a palavra sobrevive a essa obsolescência por atacado, como marco
simbólico cujas disputas essencialmente políticas a seu respeito ainda nos ajudam a distinguir esquerda e direita. Assim, “utópico” veio a ser, na esquerda, um
codinome para socialismo ou comunismo, enquanto, na direita, tornou-se sinônimo de “totalitarismo” ou, com efeito, de stalinismo. Os dois usos parecem sobrepor-se e significam que uma política que queira mudar radicalmente o sistema
será designada como utópica – com a nuança direitista de que o sistema (hoje
compreendido como livre mercado) faz parte da natureza humana; que qualquer
tentativa de mudá-lo será acompanhada de violência; e que o esforço para manter
as mudanças (contra a natureza humana) exigirá a ditadura. Assim, aqui estão
em jogo duas questões prático-políticas: de um lado, a crítica esquerdista do reformismo socialdemocrata dentro do sistema; do outro, o fundamentalismo do livre
mercado. Mas por que não discutir simplesmente essas questões de forma direta
e aberta, sem recorrer a essa terceira questão aparentemente literária da utopia?
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Na verdade, pode-se virar a pergunta do avesso e dizer que somos perfeitamente
livres para discutir a utopia como questão histórica e textual ou genérica, mas não
para complicá-la com a política. (De qualquer modo, a palavra já não foi usada
por alguns dos mais importantes personagens políticos de todos os lados como
calúnia insultuosa contra seus inimigos?)
Mas o declínio da idéia utópica é um sintoma histórico e político fundamental
que, por si só, merece um diagnóstico – para não dizer alguma nova terapia mais
eficaz. De um lado, esse enfraquecimento do senso histórico e da imaginação da
diferença histórica que caracteriza a pós-modernidade está paradoxalmente entrelaçado com a perda daquele lugar além de toda história (ou depois do seu final) que
chamamos de utopia. De outro, hoje é bastante difícil imaginar algum programa
político radical sem o conceito de alteridade sistêmica, de uma sociedade alternativa, que apenas a idéia de utopia parece manter vivo, ainda que de modo débil.
É claro que isso não significa que, ainda que consigamos reviver a própria utopia, os
contornos de uma política prática nova e eficaz para a época da globalização vão se
tornar visíveis de imediato; mas apenas que jamais chegaremos a ela sem isso.

Banir o mal

Então, vamos recomeçar com as próprias utopias textuais. Aqui encontramos
duas possibilidades alternativas de análise que podem ser chamadas, respectivamente, de causal e institucional, ou até, talvez, de diacrônica e sincrônica. A primeira
delas tem a ver com o mundo utópico como tal, ou melhor, e mais exatamente, com
a maneira como esta ou aquela “raiz de todo mal” foi eliminada daquele mundo. Em
Thomas Morus, por exemplo, o que todos os leitores sabidamente destacam – como
também em Platão – é a abolição da propriedade privada. Supõe-se que isso faça de
Morus e Platão precursores do comunismo. Mas um exame mais atento e a investigação da teoria da natureza humana que está por trás desses dois ataques à instituição da propriedade privada revelam uma posição bem diferente: que a raiz de todo
mal encontra-se no ouro ou no dinheiro e que é a ganância (como mal psicológico)
que precisa ser reprimida por leis e sistemas utópicos adequados para se chegar a
uma forma de vida melhor e mais humana. A questão da hierarquia e do igualitarismo, nessa interpretação, é precedida, em Morus, pela questão mais fundamental do
dinheiro. Esse tipo de utopismo teve descendência longa e ilustre, desde Proudhon
e Henry George e daí para o Major Douglas e o famoso “stamp script” tão caro a
Ezra Pound; mas esses nomes já indicam que talvez não seja inteiramente correto
ler a condenação do dinheiro como ancestral direta do comunismo.
Morus pretendia eliminar as relações individuais de propriedade; a crítica da
propriedade de Marx visava a eliminar a posse legal e individual dos meios de
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produção coletivos, e esse tipo de eliminação da propriedade privada deveria levar
a uma situação em que as classes como tais desapareceriam, não apenas as hierarquias sociais e as injustiças individuais. Gostaria de ir além disso e afirmar que
o fundamental em Marx é que seu ponto de vista não inclui o conceito de natureza humana; não é essencialista nem psicológico; não postula impulsos, paixões
ou pecados fundamentais como a aquisitividade, a ânsia de poder, a ganância ou
o orgulho. O diagnóstico de Marx é estrutural e perfeitamente coerente com as
convicções existenciais, construtivistas ou antifundamentalistas e pós-modernas
contemporâneas que excluem pressupostos sobre alguma natureza ou essência
humana preexistente. Se não há apenas uma natureza humana, e sim toda uma
série delas, é porque a dita natureza humana é histórica: cada sociedade constrói a
sua. E, parafraseando Brecht, como a natureza humana é histórica e não natural,
produzida por seres humanos em vez de inscrita de forma inata nos genes ou no
DNA, conclui-se que os seres humanos podem mudá-la; que não é um fado ou um
destino, mas sim o resultado da práxis humana.
Assim, o anti-humanismo de Marx (para dar outro nome à sua posição) ou seu
estruturalismo ou até seu construtivismo significam um grande avanço em relação
a Morus. Mas, assim que compreendemos o utopismo dessa forma, vemos que há
várias maneiras diferentes de reinventar a utopia – pelo menos nesse primeiro sentido
de eliminação desta ou daquela “raiz de todo mal”, vista agora como questão estrutural
em vez de psicológica. Essas várias possibilidades também podem ser mensuradas
de maneira prático-política. Por exemplo, se me pergunto qual seria hoje a exigência
mais radical a ser feita em nosso próprio sistema – aquela exigência que não poderia
ser cumprida nem satisfeita sem transformar o sistema nalguma coisa irreconhecível e que anunciaria de imediato uma sociedade estruturalmente distinta desta
aqui em todos os aspectos concebíveis, do psicológico ao sociológico, do cultural ao
político –, seria a exigência de pleno emprego, pleno emprego universal em todo o planeta. Como os apologistas econômicos do sistema hoje têm nos ensinado incansavelmente, o capitalismo não pode prosperar com pleno emprego; ele exige um exército
de reserva de desempregados para funcionar e evitar a inflação. Esse primeiro estorvo
do pleno emprego seria então somado à universalidade da exigência, já que o capitalismo também precisa de uma fronteira e uma expansão perpétua para manter sua
dinâmica interna. Mas nesse ponto o utopismo da exigência torna-se circular, já que
também está claro não só que a criação do pleno emprego transformaria o sistema,
como, igualmente, que o sistema já teria de estar antecipadamente transformado para
que se pudesse criar o pleno emprego. Eu não chamaria isso de círculo vicioso, mas
diria que com certeza revela o espaço do salto utópico, a lacuna entre o nosso presente
empírico e o sistema utópico desse futuro imaginário.
Mas um futuro assim, imaginário ou não, também volta ao nosso presente
para desempenhar um papel diagnóstico e crítico-essencial. Apresentar assim o
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pleno emprego como a exigência utópica fundamental nos permite, de fato, voltar
às circunstâncias e situações concretas, interpretar seus pontos obscuros e suas
dimensões patológicas como outros tantos sintomas e efeitos dessa raiz específica
de todo mal identificada como desemprego. Crime, guerra, cultura de massa degradada, drogas, violência, tédio, ânsia de poder, ânsia de distração, ânsia de nirvana, sexismo, racismo – tudo isso pode ser diagnosticado também como resultados
de uma sociedade incapaz de abrigar a produtividade de todos os seus cidadãos.
Nesse ponto, então, a circularidade utópica torna-se tanto visão quanto programa
político e instrumento de crítica e diagnóstico.
Desenvolvi essa sugestão – que, sabidamente, já está presente em Morus
e na qual também creio; embora ainda tenhamos de decidir o que significa o
termo “crença” quando falamos de utopias – para distingui-la daquela segunda
concepção bem diferente de utopia para a qual me volto agora; e então retorno
(como parece sempre necessário) a Thomas Morus. Suponhamos que se dissesse que o verdadeiramente utópico no texto de Morus nada tem a ver com suas
idéias sobre dinheiro e natureza humana, mas tudo a ver com sua descrição
do sistema utópico e sua vida cotidiana: a forma como a coisa funciona politicamente – a divisão da ilha em 54 cidades, a organização em grupos de trinta
famílias, os sifograntes, os filarcas, o senado, os traníboras, o príncipe eleito, o
funcionamento dos lares (e o preparo das refeições), o casamento, os escravos,
os deveres agrícolas, as leis etc. Se é esse nosso foco e nosso interesse, acredito
que devemos, em primeiro lugar, observar que isso envolve uma transformação
completa do ponto de vista anterior sobre a utopia. Aventuro-me a sugerir que a
nossa atenção na primeira versão da utopia, a da “raiz de todo mal”, era essencialmente existencial; como indivíduos, mantemos uma relação com o dinheiro
e a ganância, com a propriedade, e somos levados portanto a imaginar como
a vida seria sem essas coisas. Tal ponto de vista, creio, mantém-se até no meu
próprio exemplo; afinal, estamos, na maioria, empregados, mas conhecemos o
medo do desemprego e da falta de renda, e não ignoramos o sofrimento psíquico envolvido no desemprego crônico, a desmoralização, os efeitos mórbidos do
tédio, o desperdício da energia vital e a ausência de produtividade – ainda que
tendamos a perceber essas coisas de um modo burguês e introspectivo.



Deve-se notar que, em Morus, o cristianismo e a tradição monástica desviam o conceito de
trabalho para o dever, em vez de, como aqui, para a atividade e a produtividade. Em Utopia, na
verdade, o epicurismo declarado do texto humanista (“todas as nossas ações, e até as próprias
virtudes nelas exercidas, esperam finalmente o prazer como seu fim e satisfação”) parece brotar mais da aversão ao ascetismo cristão (que, no entanto, Morus também praticava) do que de
alguma fonte categórica de busca do prazer. Ver Thomas More, Complete works (New Haven,
1965), v. IV, p. 167.
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Paraíso anônimo

Mas, quando nos voltamos para os esquemas e arranjos políticos utópicos que
mencionei, o ponto de vista é totalmente anônimo. Os cidadãos da utopia são vistos como uma população estatística; não há mais indivíduos e muito menos alguma “experiência de vida” existencial. Quando Morus nos diz que os utopianos são
“tranqüilos, bem-humorados, engenhosos e amantes do lazer”, ou que, repetindo
Aristóteles, “agarram-se acima de tudo aos prazeres mentais, que valorizam como
os maiores e principais de todos os prazeres”, isso simplesmente aumenta a impressão estatística, em vez de individualizá-la. A descrição toda é feita à moda de
um tipo de alteridade antropológica, que nunca nos leva, nem por um minuto, a
tentar nos imaginar em seu lugar, a idear o indivíduo utopiano com densidade existencial concreta, ainda que já conheçamos os detalhes de sua vida cotidiana (hoje
em dia a noção de cotidiano superou mais ou menos a da vida privada). Pode-se
objetar que, quando abordamos utopias como a de William Morris (Notícias de
lugar nenhum), essa despersonalização não se estabelece mais; mas talvez seus
personagens formulistas estejam, como vitorianos, apenas um pouco mais próximos de nós no tempo. Ainda assim, é uma objeção importante, já que quero
argumentar que esse efeito de anonimidade e despersonalização é parte muito
fundamental do que é a utopia e de como ela funciona. O tédio ou a aridez atribuídos ao texto utópico, a começar com Morus, não é, assim, um defeito literário
nem uma objeção grave, mas uma força bastante básica do processo utópico em
geral. Reforça o que hoje chamamos, às vezes, de democratização ou igualitarismo, mas que prefiro chamar plebeização: a nossa des-subjetivação no processo
político utópico, a perda dos privilégios psíquicos e da propriedade privada espiritual, a redução de todos nós àquela lacuna ou falta psíquica de que todos
consistimos como sujeitos, mas que, à custa de bastante energia, tentamos esconder de nós mesmos.
Vamos voltar à distinção que eu vinha fazendo entre os dois pontos de vista
utópicos, o da raiz de todo mal e o dos sistemas políticos e sociais. Provavelmente
deveríamos vê-los de maneiras diferentes: como realização dos desejos e como
construção. As duas abordagens envolvem claramente o prazer; quase por definição, a realização dos desejos tem algo a ver com prazer, ainda que envolva um
longo desvio e a mediação múltipla por meio de substitutos. Assim, Ernst Bloch
nos ensinou há muito tempo que os anúncios de remédios patenteados e vendidos



More, Complete works, cit., v. IV, p. 179, 175.

Suspeito, entretanto, de que a despersonalização nessas utopias modernas seja garantida pela
mortalidade e pela falta de sentido da sucessão biológica de gerações numa sociedade que não
conhece mais nem o significado de História nem a metafísica da religião.
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sem receita médica exploram o núcleo teimoso do desejo de vida eterna e de transfiguração do corpo. Esses desejos ficam ainda mais óbvios quando abordamos as
várias utopias nas quais os antigos sonhos camponeses de uma terra de abundância, de galinhas assadas voando para a boca, assim como as fantasias mais cultas
do paraíso e do jardim do Éden chegam quase à superfície.
Mas os prazeres da construção podem não ser tão evidentes; é preciso pensar
neles como a oficina de garagem, dos jogos de montar, do Lego, da bricolagem e
do conserto de todo tipo de coisa. A isso devemos acrescentar os prazeres especiais
da miniaturização: duplicar as coisas grandes em dimensões artesanais, para que
possamos montar e experimentar sozinhos, como nos kits de química doméstica,
ou mudar e reconstruir numa variação interminável alimentada por novas idéias
e informações. Trenzinhos de montar da mente, essas construções utópicas transmitem muito melhor o espírito da mão-de-obra não-alienada e da produção do que
qualquer conceito de écriture ou Spiel.

Gêneros de vontade política

Mas esses dois pontos de vista, tanto a construção quanto a realização dos
desejos, têm suas restrições. Os desejos nem sempre podem ser fantasiados com
sucesso: eis o funcionamento das restrições da narrativa, assim como do Real.
As construções nem sempre podem ser erigidas: eis as restrições das matériasprimas e da situação histórica, que agem como a estática e a dinâmica, as leis
elementares da gravidade e da locomoção, da montagem de imaginários coletivos.
E algumas dessas restrições estruturais podem ser identificadas por meio de uma
comparação com gêneros ou tipos de discurso correlatos.
Enumero quatro desses com os quais a utopia parece estar intimamente
relacionada: o manifesto, a constituição, o “espelho dos príncipes” e a grande
profecia, que inclui em si mesma aquele modo chamado sátira, a condenação
do mundo decadente e pecador – que Robert C. Elliott via como o inverso típico do texto utópico e que se insere no Livro Primeiro da própria Utopia de
Morus. Na verdade, dois dos outros gêneros deixam vestígios específicos aqui



Robert C. Elliott, The shape of utopia (Chicago, 1970); ver também The power of satire (Princeton,
1960). No entanto, é importante distinguir entre a antiutopia (expressão da ideologia ferozmente
antiutópica e anti-revolucionária segundo a qual as utopias levam inevitavelmente à repressão e
à ditadura, à conformidade e ao tédio) e a distopia (chamada de “distopia crítica” por Tom Moylan
em seu útil Scraps of the untainted sky [Boulder, Colorado, 2000]), que é, necessariamente, uma
crítica às tendências em ação no capitalismo de hoje. Talvez precisemos acrescentar a “revolta
contra a utopia” a esse sistema genérico.
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também. O Livro Primeiro conta a conversa do viajante Hythloday com Morus
e seus amigos, uma conversa que resultaria na descrição da própria Utopia por
Hythloday no Livro Segundo (escrito, contudo, antes do Livro Primeiro). Afinal,
o Livro Primeiro constitui uma sátira selvagem dos males da época, uma sátira
que beira a profecia. Exclui o espelho dos príncipes, já que Hythloday recusa as oportunidades da Corte e a possibilidade de ser conselheiro do monarca;
deixa de identificar qualquer meio básico de mudança radical e assim fica, em
geral, longe da receita de Althusser para o manifesto (que incluía O príncipe, de
Maquiavel, texto escrito quase na mesma época da Utopia, de Morus). Quanto
à redação de constituições – passatempo que alcançou seu zênite no revolucionário século XVIII, mas que, ao que parece, ainda é praticado hoje em dia (por
Giscard d’Estaing, por exemplo) –, as instituições do Livro Segundo refletem
de leve essa prática, mas com uma diferença que, para mim, é básica. Embora
as leis individuais sejam redigidas para eliminar ou impedir certas ações específicas, conclusivamente identificadas como crimes, eu arriscaria a proposição
de que as constituições também são redigidas para impedir que alguns eventos
aconteçam; mas tais eventos são mais coletivos que individuais. Com efeito,
basta dar uma olhada na constituição mais bem-sucedida de todas, ou seja, a dos
Estados Unidos, para entender que tipos de evento coletivo ela pretende impedir. As constituições nascem para obstar as revoluções propriamente ditas e para
impedir a desordem e a mudança social radical. Foi, claramente, um erro genérico de classificação de Jefferson tentar incorporar a esse tipo de documento o
direito de rebelar-se, mas, como a utopia já está além da história, as limitações e
provisões que o gênero da montagem de constituições adota para preveni-la são
supérfluas. Foi só na época atual que surgiram narrativas em que os personagens encenam uma revolução contra a própria utopia – e nas quais esse processo
é sentido como mais satisfatório que a própria criação da utopia.
Não há espaço aqui para examinar as análises propriamente literárias – discursiva, estrutural ou semiótica – desses diversos gêneros e modos ou para descrever de maneira mais concreta o que nos dizem sobre aquele em questão: o
texto utópico. O que se pode dizer é que esse tipo de análise ajuda a determinar a
relação específica com o político enquanto tal, mantida não só pela utopia como
texto quanto pelo pensamento e pelos impulsos utópicos em geral. É uma relação
peculiar e paradoxal, como já sugeri; ou a utopia é política demais, ou não é política o bastante. Ambas as críticas são comuns e correntes – e recordam o momento


“Tuas ovelhas [...] que costumam ser tão mansas e tão baratas de alimentar, começam agora,
pelo que consta, a ser tão gananciosas e selvagens que devoram os próprios seres humanos e
devastam e despovoam os campos, as casas e as cidades” (More, Complete works, cit., v. IV, p. 67).



Louis Althusser, Machiavelli and us (Londres, 1999).
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fatídico da crônica de Hythloday em que ele nos conta que as discussões políticas fora do Senado são punidas com a morte, algo felizmente não muito comum
em nosso mundo. Mas as razões são bastante claras; na utopia, supõe-se que a
política acabou, junto com a História. As facções, os partidos, os subgrupos, os
interesses específicos têm de ser excluídos em nome da Vontade Geral. Afinal,
a única coisa que não pode ser questionada nem alterada é o próprio sistema,
e, com efeito, essa é a pressuposição fundamental de todos os sistemas, tanto
da democracia quanto do comunismo. Não se pode abolir a representação parlamentar num sistema parlamentar; não se pode querer voltar à livre empresa num
sistema comunista; as cooperativas não podem florescer num sistema de mercado capitalista; o nepotismo, a herança e a nomenklatura não podem ser tolerados
numa sociedade comprometida com a igualdade. O sistema social, para continuar
funcionando, precisa incluir suas próprias isenções embutidas: e quanto mais, no
caso do sistema que dará fim a todos os sistemas? Mas essa exclusão da política
não é nem um pouco incompatível com as “revoluções permanentes” de outro
tipo de política: as rixas e implicâncias eternas, os debates e discussões intermináveis, que lotam as sessões da câmara municipal de Kim Stanley Robinson ou as
reuniões do Partido Survivalista de Ernest Callenbach; a expressão interminável
de diferenças que inspirou Raymond Williams a observar que o socialismo seria
muito mais complicado que o capitalismo e levou Oscar Wilde a queixar-se de
que o primeiro “ocupava noites demais”. No entanto, quando chegamos à dialética da utopia, vemos que essas mesmas diferenças, que parecem opor Morus a
Callenbach e ao “enorme exército de advogados” de Ecotopia, também podem ser
lidas sob uma luz bem diferente.

Jogo mental

Como então deveríamos formular a posição da utopia em relação ao político?
Gostaria de sugerir o seguinte: que a utopia surge no momento da suspensão do
político; fico quase tentado a falar de sua excisão ou, melhor ainda – tomando



More, Complete works, cit., v. IV, p. 125.



Kim Stanley Robinson, The pacific edge (Nova York, 1990).



Ernest Callenbach, Ecotopia (Berkeley, 1973). Ou compare-se com Edmund Burke quanto ao
histórico social dos revolucionários: “A composição geral era de obscuros advogados de província,
de funcionários de pequenas jurisdições locais, advogados do interior, tabeliães, fomentadores e
regentes da guerrinha da vergonha aldeã. A partir do momento em que li a lista, vi distintamente
e de modo bem próximo do que aconteceu o que viria a seguir” (Reflections on the Revolution in
France, 1790).
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emprestado o jargão lacaniano para transmitir sua estranha externalidade do campo social –, sua extimidade; ou até, usando a imagem que Derrida tira da análise
de Abraham-Torok do Homem dos Lobos de Freud, sua “encriptação”10. Mas as
imagens serão mesmo a forma certa de transmitir essa autonomia peculiar do
político, selado e esquecido como um quisto dentro do social propriamente dito?
Talvez seja mais fácil começar dizendo: a política está sempre entre nós e é sempre
histórica, sempre no processo de mudar, evoluir, desintegrar-se e deteriorar-se.
Quero transmitir uma situação na qual as instituições políticas pareçam tanto
imutáveis quanto infinitamente modificáveis; não surgiu no horizonte nenhum
meio que permita a menor possibilidade ou esperança de modificar o status quo,
mas, mesmo assim, na mente – e talvez por essa mesma razão –, todo tipo de
variação e recombinação institucional parece imaginável.
O que chamo de instituições políticas é, portanto, o objeto e a matéria-prima
de um jogo mental incessante, como aqueles jogos domésticos de construção de
que falei, mas ainda assim não há a menor perspectiva de reforma e muito menos de revolução na vida real. E, quando sugeri que essa paralisia da realidade
pode, na verdade, ser a precondição da nova liberdade puramente intelectual e
construtivista, o paradoxo deve ser explicado assim: quando se abordam períodos
de genuína fermentação pré-revolucionária, quando o sistema parece de fato estar em vias de perder sua legitimidade, quando a elite governante está, de modo
palpável, insegura de si e cheia de divisões e dúvidas, quando as exigências populares ficam mais audíveis e confiantes, então o que também acontece é que essas
queixas e exigências tornam-se mais exatas em sua insistência e sua urgência.
Concentremo-nos com mais força em erros bem específicos e o mau funcionamento do sistema passa a ser visível em pontos fundamentais de maneira bem
mais tangível. Mas num momento assim o jogo da imaginação utópica não é mais
livre; o pensamento e a inteligência políticos são treinados em questões concentradíssimas, têm conteúdo concreto, a situação nos reclama, em toda a sua unicidade
histórica de configuração; e os amplos desvios e digressões da especulação política
dão lugar a programas práticos (mesmo que estes últimos sejam impossíveis de
realizar e “utópicos” no outro sentido, o ofensivo)11.
10

Assim, parece possível basear a conhecida descrição de Stephen Greenblatt do senso de irrealidade de Thomas Morus num tipo assim de isolamento ou “encriptação” do político. Ver
Renaissance self-fashioning (Londres, 1980).
11

Perry Anderson recorda-me que, na verdade, alguns utopismos mais extremados brotam do
centro da própria convulsão revolucionária. Mas pode-se dizer que o ponto de vista de Winstanley
(na Revolução Inglesa) configura as diretrizes ideológicas do que hoje se denomina “comunidade intencional”; enquanto “Français, encore un effort” [“Francês, mais um esforço”], de Sade (A
filosofia na alcova, 1795), poderia ser descrito com mais exatidão como experiência de pensamento contracultural, e o programa de Babeuf era, como tal, um programa político.
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Será que isso não passa de dizer que, para começar, quando se trata de política,
o utopismo é totalmente impraticável? Mas também podemos emoldurar de forma
positiva as condições de possibilidade de uma especulação tão pouco prática. Afinal
de contas, a maior parte da história humana desenrolou-se em situações de incapacidade e impotência geral, quando este ou aquele sistema de poder estatal estava
firme em seu lugar e nenhuma revolta parecia sequer concebível, quanto mais possível ou iminente. Esses pedaços da história humana passaram-se, na maior parte,
em condições totalmente não-utópicas, em que nenhuma das imagens de futuro ou
de diferença radical peculiares às utopias ao menos chegou à superfície.

Periodizar a imaginação

Precisamos, então, pressupor uma suspensão peculiar do político para descrever o momento utópico; é essa suspensão, essa separação entre o político – em toda
a sua imobilidade imutável – e a vida cotidiana e até entre o mundo do vivido e do
existencial, essa externalidade, que serve de calmaria depois da tempestade, de serenidade no olho do furacão; e isso nos permite tomar liberdades mentais até então
inimagináveis com estruturas cuja modificação ou cuja abolição reais mal parecem
previsíveis. Estou tentando caracterizar a situação de Thomas Morus às vésperas do
capitalismo (na descrição de Louis Marin), ou das monarquias absolutas e do surgimento dos novos Estados-nações (na de Phillip Wegner)12; caracterizar o próprio
século XVIII e as fantasias intermináveis de Rousseau sobre novas constituições –
fantasias que parecem tê-lo absorvido tão completamente quanto as românticas e
libidinosas que também associamos ao seu nome, mas que surgem numa situação
em que a grande revolução, a poucos anos adiante, ainda é de todo inimaginável.
Também penso na grande produção utópica da época populista e progressista dos
Estados Unidos no final do século XIX e, por fim, no utopismo da década de 1960.
São todos períodos de grande fermentação social, mas aparentemente sem leme,
sem força motriz nem direção; a realidade parece maleável, mas não o sistema; e é
essa própria distância entre o sistema imutável e a inquietude turbulenta do mundo
real que parece criar um momento de jogo ideal, livre e criador de utopias na própria
mente ou na imaginação política. Se isso transmite algum tipo de imagem plausível
da situação histórica em que as utopias são possíveis, então só resta ponderar se isso
também não corresponde à da nossa própria época.
12

Louis Marin, Utopiques (Paris, 1973); Phillip Wegner, Imaginary communities: utopia, the nation
and the spatial histories of modernity (Califórnia, 2002). Ver também a noção perturbadora mas sugestiva de J. C. Davis de que as utopias exprimem prolepticamente o futuro Estado do bem-estar
social “total”: Utopia and the ideal society (Cambridge, 1981).
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Desse modo, o utopismo envolve uma certa distância das instituições políticas que encoraja um jogo interminável de fantasia em volta de suas possíveis
reconstruções e reestruturações. Mas qual o conteúdo dessas fantasias? Como na
análise dos sonhos de Freud, há a satisfação da elaboração secundária ou da sobredeterminação interminável; mas há também a pressão implacável do desejo
inconsciente. Será que podemos negligenciar esse desejo sem deixar de ver tudo o
que dá à utopia a sua vitalidade e sua pretensão libidinal e existencial sobre nós? É
provável que não; portanto, espero dar a essa pergunta uma resposta simplíssima
que não use as expressões “mais perfeito” nem “bem geral”, felicidade, satisfação,
realização nem nenhuma outra palavra de ordem convencional.
No entanto, é necessário antes explicar uma segunda posição complicada, que
deixou perplexos os meus leitores e os do grande livro de Louis Marin sobre o assunto que inspirou muitos pensamentos meus. É que a utopia é um tanto negativa; e é mais autêntica quando não conseguimos imaginá-la. Sua função não é nos
ajudar a imaginar um futuro melhor, mas demonstrar nossa total incapacidade de
imaginar tal futuro – nossa prisão num presente não-utópico sem historicidade
nem futuridade – para revelar o fechamento ideológico do sistema em que estamos, de algum modo, cercados e confinados. Com certeza essa é uma posição de
peculiar derrotismo para que algum utopista de respeito e sangue quente a aceite
e muito menos a defenda, e ficamos tentados a lembrar o niilismo ou a neurose;
sem dúvida, seu espírito é bem antiamericano. Mas acho que posso defender sua
essencial sensatez tratando-a sob dois títulos: ideologia e medo.

O ponto de vista dos sonhos

A questão da ideologia não é muito complicada: ela parte da convicção de
que estamos todos ideologicamente situados, todos algemados a uma posiçãotema ideológica e somos todos determinados pela classe e pela história da classe,
ainda que tentemos resistir ou fugir a isso. E, para aqueles pouco familiarizados
com esse perspectivismo ideológico ou com a teoria do ponto de vista de classe,
talvez seja necessário acrescentar que isso serve para todo mundo, de esquerda ou
direita, progressista ou reacionário, operário ou diretor, e para as subclasses, os
marginais, as vítimas étnicas ou sexistas, tanto quanto para a linha principal de
etnia, raça ou gênero sexual.
Essa situação tem uma conseqüência interessante no presente contexto: significa não só que todas as utopias nascem de uma posição de classe específica,
como também que sua tematização fundamental – o diagnóstico da raiz de todo
mal, com base no qual cada uma delas é configurada – refletirá ainda uma visão
ou perspectiva histórico-classista específica. O utopista, com certeza, imagina que
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seu esforço eleva-se acima de todas as determinações imediatas nalguma solução
de abrangência total para todos os males e sofrimentos imagináveis da decadência
de nossa própria sociedade e realidade. Era assim, por exemplo, a imensa imaginação utópica de Charles Fourier, o Hegel da especulação sociopolítica e personagem cuja energia-fantasia buscava abranger todas as variantes caracterológicas
possíveis em seu sistema extraordinário. Mas Fourier era pequeno-burguês; e até
o mais distante épicycle de Mercure, até o mais capaz Espírito Absoluto continua a
ser ideológico. Por mais abrangente e transclassista ou pós-ideológico que seja o
rol de falhas e defeitos da realidade, a solução imaginada continua necessariamente vinculada a este ou àquele ponto de vista ideológico.
Isso explica muita coisa dos vários debates e diferenças que povoaram a história
do pensamento utópico. Com bastante freqüência vêm em pares ou opostos, e eu
gostaria de recapitular uns poucos – começando, talvez, com alguns exemplos já
citados, como a minha própria fantasia sobre o emprego universal. Afinal, pode-se
fazer uma defesa utópica igualmente forte da eliminação total do trabalho, de um
“futuro sem emprego” no qual a ausência de trabalho seja alegremente utópica:
o próprio genro de Marx não escreveu um livro chamado The right to be lazy [O
direito ao ócio]? E uma das idéias centrais da década de 1960 (de Marcuse) não foi
a possibilidade de uma tecnologia maravilhosa que eliminaria a mão-de-obra alienada do mundo todo13? Podemos ver a mesma oposição funcionando no próprio
desdobramento dos termos “política” e “o político” em contexto utópico; afinal, não
demonstramos que alguns utopistas sonham com o fim total de tudo o que é político, enquanto outros se comprazem na possibilidade de uma eternidade de lutas
políticas, da discussão promovida a verdadeira essência da vida social coletiva?

Cidade e campo

Essas oposições devem ser tomadas como meras diferenças de opinião, como
sintomas caracterológicos, ou elas traem alguma dinâmica mais fundamental do
processo utópico? Há alguns anos – quando a natureza ainda existia e as nossas
sociedades em desenvolvimento irregular ainda conheciam uma coisa chamada
campo, e a vocação de fazendeiros e camponeses não era o mero trabalho prático
e industrial no agronegócio –, uma das oposições mais constantes da projeção
utópica (e nos textos de ficção científica) era entre o campo e a cidade. Será que
suas fantasias giravam em torno do regresso ao campo e à comuna rural ou, pelo
contrário, eram incorrigivelmente urbanas, relutantes e incapazes de passar sem a
13

Ver Eros and civilization (Boston, 1974) [ed. bras.: Eros e civilização: uma interpretação filosófica
do pensamento de Freud, 8. ed., Rio de Janeiro, LTC, 1999].
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excitação da grande metrópole, com suas multidões e seus múltiplos oferecimentos, desde a sexualidade e os bens de consumo até a cultura? É uma oposição que
se pode exemplificar com muitos nomes: Heidegger versus Sartre ou, na ficção
científica, LeGuin versus Delany. Talvez sua forma mais contemporânea envolva,
por um lado, uma relação com a tecnologia e uma saudade correspondentemente
menor da natureza; ou, por outro, um compromisso ecológico apaixonado com
a pré-história da Terra e um orgulho cada vez menor pelo triunfo de Prometeu
sobre o que não é humano. Nesse ponto, os papéis sexuais também entram no
quadro utópico, e vale notar a abundância de utopias feministas desde a segunda
onda do feminismo na década de 1960; se as utopias de união masculina têm
coisa tão rica a oferecer talvez não seja bem a pergunta certa, embora eu ache que
a recrudescência da ficção científica militar e da satisfação hierárquica das comunidades de guerreiros possa ser um ponto a ser examinado.
Talvez a especificação mais importante dessa oposição entre o campo e a cidade – uma mudança para outro registro que não garante que os proponentes de
cada termo permaneçam ideologicamente comprometidos com a mesma posição
quando trocam de andar, por assim dizer – seja aquela entre planejamento e crescimento orgânico. É claro que essa é uma base antiga da discussão política e ideológica, que data pelo menos das Reflexões sobre a Revolução em França, de Edmund
Burke; na verdade, desde a própria revolução, que pareceu, pela primeira vez na
história, afirmar a primazia da vontade humana sobre as instituições sociais e o
poder dos seres humanos – de um ser humano? ou de um partido? de uma classe?
de uma vontade geral? – para reformar e reconfigurar a sociedade de acordo com
um plano, uma idéia abstrata ou um ideal. A trovejante condenação que Burke
faz dessa arrogância reafirma o poder do tempo, do crescimento lento, da cultura
em seu sentido etimológico e, portanto, parece opor-se firmemente ao lado do
campo. Mas hoje talvez as coisas estejam diferentes e sejam a cidade e o urbano
que crescem selvagens como o estado da natureza (quando é que a palavra “selva”
começou a ser aplicada a seus “mistérios”?); enquanto isso, foi a natureza que, no
capitalismo tardio e na revolução verde – mas talvez já desde a própria revolução
neolítica original –, foi submetida a um trabalho cuidadoso de planejamento e
engenharia. De qualquer modo, a noção do mercado como uma brotação natural
e irrestrita voltou com toda a força ao pensamento político, enquanto a ecologia de
esquerda tenta, desesperada, avaliar as possibilidades de uma colaboração produtiva entre a ação política e a Terra. O tempo e o espaço estão igualmente em jogo
aqui; afinal, o plano é também, predominantemente, uma organização daquele
tempo que o conservador burkeano gostaria de abandonar a seus próprios ritmos
e andamentos, deixando-o ser como é, como talvez dissesse Heidegger; enquanto
sua máquina infernal – a temporalidade do mercado – devora sem parar o espaço
que os planejadores ecológicos gostariam de isolar e liberar, por sua vez, à lógica
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de sua própria espacialidade. Como sabemos desde o clássico A grande transformação, de Polanyi, o estabelecimento da liberdade de mercado irrestrita exige enorme
intervenção do governo; e o mesmo se pode afirmar, de forma mais óbvia e por
reconhecimento próprio, de qualquer política ecológica.
A alternativa mais fraca, pelo menos em nosso tempo, é a palavra que representa a natureza, afirmada de forma inaceitável como natureza humana no idioma do livre mercado. A ecologia parece contribuir cada vez menos para seu poder,
a menos que seja na forma do apocalíptico e da catástrofe, do aquecimento global
ou do surgimento de novos vírus. Tudo o que hoje parece fora de moda nas utopias tradicionais busca reavaliar esse equilíbrio – fortalecer versões da Natureza
que não são mais persuasivas, numa época em que gramados, paisagens e os
outros arquétipos de beleza natural tornaram-se mercadorias sistemicamente fabricadas (e em que a antiga “natureza humana” mostrou-se igualmente maleável
e intercambiável).
Duas oposições mais características dão forma ao pensamento utópico de hoje:
uma é a fantasia inteligente do que podemos chamar de utopia franciscana, ou
seja, uma utopia de escassez e pobreza, baseada no fato óbvio de que o planeta é
cada vez menos capaz de sustentar a vida humana, quem dirá outras formas de vida;
a outra é a convicção de que sociedades ricas como os Estados Unidos terão de converter-se a outro tipo de ética caso não se queira que o mundo acabe – como atualmente parece ser seu destino – no espetáculo de uma comunidade fechada de
Primeiro Mundo cercada por um universo de inimigos sedentos. Na verdade, a própria avaliação volta a despertar a antiga antítese entre ascetismo e prazer, tão profundamente enraizada na tradição revolucionária e na utópica. Mas até essa oposição
não deve ser compreendida de modo ético nem caracterológico. Minha proposta não
envolverá uma opção entre esses extremos nem uma “síntese” deles, mas sim uma
obstinada relação negativa com os dois, cujas bases lanço ao falar de ideologia.
Afinal, vai-se compreender que, tomadas individualmente, isoladas de seu
oposto, cada uma dessas posições utópicas só pode ser profundamente ideológica.
Tomadas uma a uma, cada palavra é substantiva; seu próprio conteúdo reflete
uma posição de classe que é ideológica por definição. Ou, se preferirmos, cada
uma se vê necessariamente transmitida e expressa pela experiência social do pensador utópico, a qual só pode ser uma experiência de classe e refletir o ponto de
vista de uma classe específica sobre a sociedade como um todo. E esse inevitável
ponto de vista de classe não implica, por si só, uma avaliação política: afinal, as
fantasias utópicas dos pobres e desprivilegiados são tão ideológicas e carregadas
de ressentimento quanto as dos senhores e privilegiados.
Mas o que essas oposições utópicas nos permitem fazer é, a partir da negação,
perceber o momento de verdade de cada termo. Explicando de outra forma: o valor
de cada termo é diferencial; não está em seu próprio conteúdo substantivo, mas na
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crítica ideológica de seu oposto. A verdade da visão da natureza está na maneira
como revela a fatuidade da louvação urbana; mas o contrário também é verdade,
e a visão da cidade expõe o que há de nostálgico e empobrecido no abraçar a natureza. Outro modo de pensar no assunto é o lembrete de que cada uma dessas
utopias é uma fantasia e tem o valor exato de uma fantasia – coisa não-realizada e,
na verdade, irrealizável daquela forma parcial. Mas a operação não obedece àquele
estereótipo da dialética em que os dois opostos acabam se unindo nalguma síntese
impossível (ou no que Greimas chama de “termo complexo”). Se é dialética, então
trata-se de uma dialética negativa em que cada termo persiste em sua negação do
outro; é em sua dupla negação que se encontrará o genuíno conteúdo político e filosófico. Mas os dois termos não se devem cancelar entre si; seu desaparecimento
nos deixaria de volta naquele status quo, naquele terreno do ser atual cuja negação,
a princípio, era função e valor da fantasia utópica; na verdade – como agora podemos então observar – uma dupla negação.

Terror da obliteração

Isso quer dizer que não somos capazes de formar uma imagem categórica ou
positiva da utopia a não ser abraçando todas as múltiplas imagens contraditórias
que coexistem em nosso inconsciente social coletivo? Quero concluir examinando
o medo da utopia, da ansiedade com que o impulso utópico nos defronta. Mas
primeiro quero inserir a única resposta à pergunta categórica que me parece ser
sóbria e ter a solenidade adequada e devida à incorporação do próprio problema
dessa mesma questão impossível de responder: algo como um grau zero da formulação utópica. É previsível que essa resposta pensativa seja de Adorno e se
formula assim:
Quem pergunta qual é o objetivo de uma sociedade emancipada recebe respostas
como a realização das possibilidades humanas ou a riqueza da vida. Assim como a
pergunta inevitável é ilegítima, a certeza repelente da resposta é [tão] inevitável [quanto
ideologicamente datada] [...] Só há gentileza na exigência mais grosseira: que ninguém
passe mais fome. Todas as outras buscam aplicar-se a uma condição que deveria ser
determinada por necessidades humanas, um modo de conduta humana adaptado à
produção como um fim em si mesmo.14

Noutro lugar, Adorno esclarece filosoficamente o interesse próprio implícito
nessa avaliação final ao sugerir que os preconceitos ideológicos e as deformações
14

Theodor Adorno, Minima moralia (Londres, 1974), p. 155-6 [ed. bras.: Minima moralia, São
Paulo, Ática, 1993].
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caracterológicas da sociedade de classes são a marca do chamado instinto de autopreservação com o qual ela nos doutrina15. A utopia então irá se caracterizar ao
distanciar-se daquele impulso imperioso para a autopreservação, agora tornado
desnecessário.
Sem dúvida esse é um pensamento assustador, e não só por conta da vulnerabilidade e dos perigos mortais aos quais nos expõe. E é para esse medo que quero
me voltar agora. É uma discussão que precisa ir bem além das lições introdutórias
de análise ideológica, exigindo que confrontemos as ansiedades mais abrangentes
que recebem ou superam necessariamente toda possibilidade de mudança sistêmica total. A imagem da ficção científica para essa mudança é a situação em que
se avisa a um prisioneiro ou a alguma vítima a ser potencialmente resgatada que
a salvação só será possível se ela permitir que toda a sua personalidade – o passado e suas lembranças, todas as múltiplas influências e os acontecimentos que
se combinaram para formar essa personalidade no presente – seja apagada sem
deixar vestígios; depois da operação, permanecerá apenas a consciência, mas com
que esforço da razão e da imaginação ainda poderia ser chamada de “a mesma”
consciência? O medo com que tal possibilidade nos inunda de imediato é então,
para todos os propósitos e intenções, igual ao medo da morte, e não é por acaso
que Adorno evocou a autopreservação.

Prazeres e compulsões

Semelhante a isso é a ansiedade com que a utopia nos defronta, e não deixa de
ser instrutivo acompanhar seus paradoxos por mais um instante. Não será possível que a realização da utopia apague todos os impulsos utópicos antes existentes?
Afinal, vimos que são todos formados e determinados pelos traços e pelas ideologias impostos a nós por nossa condição atual e que, então, terão desaparecido sem
deixar vestígios. Mas aquilo que chamamos de nossa personalidade é feito dessas
mesmas coisas, tanto dos sofrimentos e das deformações quanto dos prazeres e
das realizações. Temo que não sejamos capazes de imaginar o desaparecimento
dos primeiros sem a total extinção também dos segundos, já que estão unidos
de forma inextricável e causal. Nas questões de vivência existencial não há como
escolher e selecionar, não há como separar o joio do trigo. Quero apresentar aqui
mais dois exemplos figurados desse dilema: as lições do vício e da sexualidade.
Na verdade, nenhuma sociedade jamais foi tão viciada, tão inseparável da condição do vício quanto esta, que não inventou o jogo, é verdade, mas inventou o
15

Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialectic of enlightenment (Stanford, 2002), p. 22-3 [ed.
bras.: Dialética do esclarecimento, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985].
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consumo compulsivo. O capitalismo pós-moderno ou tardio trouxe pelo menos o
benefício epistemológico de revelar que a estrutura fundamental da mercadoria é
o próprio vício (ou, se preferir, produziu o próprio conceito de vício em toda a sua
riqueza metafísica). Como seria para o viciado desejar a cura? Com certeza só uma
ou outra forma de má-fé ou de enganar a si mesmo – como aquele neurótico (acho
que o exemplo é de Sartre) que só começa a análise para interrompê-la depois de algumas sessões, demonstrando assim, para sua satisfação, que é mesmo incurável.
Quanto à sexualidade, já que aparentemente é mais natural que o vício, podemos usar uma argumentação ainda mais dramática e citar aqueles comentaristas
antropológicos que sugerem que, embora onipresente – provavelmente até graças
à sua onipresença –, a sexualidade nas sociedades tribais não era uma questão
muito importante, comparável, na verdade, àquele mesmo copo d’água com o qual
o provérbio moderno cinicamente a compara. Em outras palavras, a sexualidade,
em si mesma um fato biológico sem importância, era, em tais sociedades, muito menos investida de todos os significados simbólicos com os quais nós, gente
moderna e sofisticada, a dotamos. Então o que significaria, em nossa própria existencialidade sexualizada, imaginar uma sexualidade humana que fosse assim tão
desreprimida e ao mesmo tempo tão completamente despida das múltiplas satisfações do significado? LeGuin dramatiza de modo útil as conseqüências do outro
lado por meio do planeta Inverno, habitado por uma população andrógina que só
se diferencia sexualmente em períodos fixos de tempo (como animais que entram
no cio). As reflexões do primeiro a visitar este nosso planeta são instrutivas:
O Primeiro [Embaixador] Móvel, se mandarem algum, deve ser avisado de que, a
menos que seja senil ou muito seguro de si, seu orgulho sofrerá. O homem quer sua
virilidade respeitada, a mulher quer sua feminilidade apreciada, por mais que sejam
indiretas e sutis as indicações de respeito e apreciação. Em Inverno isso não existe. Só
se é respeitado e avaliado como ser humano. É uma experiência assustadora.16

Há que se dizer alguma coisa sobre a proposição de que o medo da utopia está
intimamente ligado ao medo da afanise, ou perda do desejo: a falta de sexo dos
utopistas é uma constante na tradição antiutópica, como testemunha o conhecido
filme Zardoz, de John Boorman. Mas também há algo a dizer da idéia de que as características que mencionei, o vício e a sexualidade, sejam os próprios emblemas
da cultura humana como tal, os próprios suplementos que nos definem como coisa diferente dos meros animais: competitividade e paixão ou frenesi – não é isso
que, paradoxalmente, forma a mente ou o próprio espírito, ao contrário do que é
meramente físico e material? Nesse sentido, é muito humanamente compreensível

16

Ursula K. LeGuin, The left hand of darkness (Nova York, 1969), p. 95.
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que nos afastemos daquela utopia que Adorno descreve como uma comunidade
de “bons animais”. No entanto, também parece possível que um confronto genuíno com a utopia exija exatamente essas ansiedades e que, sem elas, nossa visão
de futuros alternativos e transformações utópicas permaneça política e existencialmente inoperante, meras experiências de pensamento e jogos mentais sem
nenhum compromisso visceral.
Esperava transmitir uma coisa que ainda não disse, ou seja, que as utopias não
são ficcionais, ainda que também sejam inexistentes. Na verdade, as utopias chegam
até nós como mensagens pouco audíveis de um futuro que pode nunca acontecer.
Deixo a articulação dessa mensagem com os utopistas de Mattapoisett, de Marge
Piercy – viajantes do tempo de um futuro que, avisam-nos, talvez nunca venha a
existir sem nós e sem o nosso presente:
Vocês podem nos extinguir [...] Vocês, individualmente, podem deixar de nos entender ou de lutar em sua própria vida e em sua própria época. Vocês, do seu tempo, podem
deixar totalmente de lutar [...] [Mas] nós temos de lutar para existir, para continuar existindo, para ser o futuro que vai acontecer. Foi por isso que viemos até vocês.17

17

Marge Piercy, Woman on the edge of time (Nova York, 1976), p. 197-8.

