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PREFÁCIO 
 
O livro de Marc Luyckx chega na altura certa para lançar luz sobre o futuro, neste 

momento excepcional da história do homem ocidental em que estamos em processo 
de mudança de paradigma. Esta mudança está a tornar-se cada vez mais perceptível 
para cada vez mais pessoas, como reacção ao mal-estar gerado por um futuro que se 
está a tornar confuso e parece sem esperança na sua trajectória actual. 

A consciência colectiva de homens e mulheres (e especialmente destes últimos) 
ficou imbuída do sentimento de suicídio colectivo, ligado ao empobrecimento do 
nosso planeta, ao qual a sociedade industrial (tempos modernos), devorando energia, 
matéria, biodiversidade, poluente e agressiva para com a humanidade, nos está a 
conduzir. 

Face a este futuro insustentável, as soluções e atitudes divergem. 
- alguns continuam a acreditar no progresso material e no crescimento quantitativo, 
confiantes de que a ciência e a tecnologia serão capazes de responder aos desafios 
ecológicos e humanos, salvando-nos assim do apocalipse sem alterar o modelo; 
- Outros procuram uma revisão completa dos critérios de progresso, impondo a si 
próprios um declínio acentuado das suas ambições materiais e tecnológicas, 
enraizando-se localmente e afirmando um regresso a uma terra nutritiva e fonte de 
equilíbrio. O objectivo desta abordagem é restaurar os ritmos de harmonia entre a 
terra e os homens, entre os homens entre si, e entre o homem e ele próprio! 

Entre estes dois caminhos perfeitamente opostos, Marc Luyckx propõe um 
terceiro, conciliando a sede de progresso do homem - mas essencialmente de 
progresso qualitativo centrado no potencial humano - com uma filosofia de 
sobriedade em sintonia com os ritmos da natureza e tornando o progresso 
sustentável. 

A tripla formação de Marc Luyckx em filosofia, teologia e ciência, que foi 
acompanhada por uma experiência incomparável de 10 anos na "Forward Studies 
Unit" da Comissão Europeia, e o seu contacto com os melhores pensadores do nosso 
tempo, deram-lhe uma intuição do futuro que alimentou a sua reflexão sobre os 
caminhos do possível e do desejável. 

É em primeiro lugar nas crenças colectivas e nos mitos da nossa civilização 
ocidental, ao longo de 5.000 anos de história, que ele irá procurar as razões dos nossos 
sucessos e fracassos colectivos, conduzindo ao impasse actual. Um impasse que hoje 
exige uma mudança radical do velho paradigma baseado no patriarcado, no domínio 
e no progresso que se tornou essencialmente material e quantitativo. 
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Esta análise é apoiada por uma observação muito detalhada dos novos valores e 
estilos de vida em construção entre estes vanguardistas do mundo de amanhã, o 
número crescente de "criadores culturais", dos quais já existem mais de cem milhões 
na Europa.  

Isto permite-lhe desenhar com grande acuidade e clarividência quais serão os 
valores colectivos do novo paradigma "transmoderno", que está a nascer diante dos 
nossos olhos num silêncio espantoso. Ele vê isto como uma revolução dos nossos 
objectivos e significa ainda mais importante do que a Renascença há seis séculos atrás, 
uma mudança de 180° do projecto humano centrada doravante na valorização do 
capital imaterial e humano com valores essencialmente femininos, ecológicos e 
cooperativos. 

No novo mundo em que o livro esboça, o recurso económico essencial já não 
importa, mas o conhecimento e o conhecimento que é valorizado ao ser partilhado 
através de redes abertas, levando a um aumento considerável da inteligência 
colectiva. Encontramos temas caros a Teilhard de Chardin, frequentemente citados 
pelo autor. Ao contrário dos recursos materiais e monetários, esta inteligência é 
inesgotável e compatível com os limites físicos do planeta, tanto mais que retira da 
natureza novos conhecimentos e uma nova relação com o sagrado. Finalmente, dá a 
cada homem a possibilidade de participar igualmente no projecto humano, uma vez 
que a diversidade de pensamento e cultura é valorizada. 

A partir desta intuição fundamental, Marc Luyckx deduz possíveis novos sistemas 
organizacionais, especialmente em empresas que desempenham um importante 
papel motor na mudança de paradigma. Ao restaurar o lucro como estando ao serviço 
do desenvolvimento humano e não o único objectivo estéril do trabalho colectivo, ele 
dá às empresas nova energia e legitimidade. O seu certo conhecimento do mundo dos 
negócios permite-lhe propor formas muito interessantes do que seria o negócio da 
sociedade do conhecimento, substituindo a sociedade de consumo. 

A descrição detalhada dos sistemas de governação da Comunidade Europeia 
oferece-nos também algumas pistas sobre o que o governo mundial de amanhã 
poderá estar ao serviço do novo paradigma. 

Longe de nos impor outro dogma, o livro de Marc propõe uma cultura em que cada 
um de nós pode encontrar o seu lugar e atrair energia e coragem para agir num mundo 
que faz sentido novamente. 

Acima de tudo, é um mundo onde nos enriqueceremos mutuamente através das 
nossas complementaridades e diferenças, um mundo onde a consciência das nossas 
raízes locais faz parte de um projecto colectivo global, um mundo que nos dá um gosto 
pelo futuro! 

Devemos saudar uma obra profundamente generosa e humana, na qual o autor se 
põe a nu e assume todos os riscos para partilhar connosco as suas convicções íntimas 
sobre a sua visão e o seu desejo para o futuro. A paixão de Marc, as suas intuições 
sensíveis, mudam-nos claramente dos trabalhos académicos e racionais que 
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conhecemos há demasiado tempo. Marc acende uma luz num mundo onde o futuro 
é muitas vezes retratado a preto. 

Não há dúvida de que alimentará muitos debates que só podem servir para pôr 
cada um de nós em marcha para a construção de um novo mundo que seja 
sustentável, desejável e... alegre! 

 
François Lemarchand 
Presidente e Fundador da Nature et Découvertes. 
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Uma 21ª HISTÓRIA CENTRAL de 2020 a 2050: 
Um cenário positivo para o futuro 

 
 
 
 
Este livro abre com uma história da primeira parte do século XXI.  
Dedico este prólogo à memória de Willis Harman, que, no final da sua vida, colocou 

grande ênfase na importância de produzir e disseminar cenários futuros positivos. 
Pois, disse ele, agem a outro nível, no campo morfogenético da1 consciência humana 
global e trazem-nos o futuro positivo que desejamos. Por isso, actuemos em conjunto 
sobre o futuro, contando-lhe.  

 
 

Estamos em 2050 
 
Estamos em 2050, e a UNESCO enfrenta uma total falta de compreensão entre a 

geração nascida em 2040 de como era possível que as gerações anteriores tivessem 
posto em perigo a nossa vida colectiva ao poluírem como o fizeram. Por conseguinte, 
está a encarregar um grupo de historiadores de escrever uma história que possa ser 
facilmente inserida nos livros escolares, para contar e explicar aos nossos filhos como 
e porque é que as coisas mudaram tanto. E como estavam em 2015. Como as pessoas 
estavam a viver, e como era a situação. E por que razão milhares de plantas e animais 
tinham sido destruídos, e como tínhamos conseguido influenciar negativamente o 
clima. Como durante tanto tempo empobrecemos os pobres e enriquecemos os ricos, 
ao mesmo tempo que prometemos o contrário. 

 
 

Mas vamos deixar a história falar por si.... 
 

                                                           
1 Rupert SHELDRAKE foi o primeiro a utilizar o termo "campos morfogenéticos". Segundo ele, o homem 
e mesmo os animais e as plantas estão ligados por um campo de comunicação instantâneo que ele 
chama "morfogenético". Ver Rupert SHELDRAKE: Une nouvelle science de la vie, Éditions du Rocher (19 
de Junho de 2003), Colecção: Sciences Humaines, 233 pp. 
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Por volta dos anos 2020-2025, um crescente mal-estar começou a manifestar-se 
entre a população mundial, inclusive nos países ricos. 

 No Sul, havia cada vez menos aceitação de um sistema em que uma enorme 
maioria da população era excluída, enquanto que uma pequena minoria se apoderou 
da maioria dos bens e, acima de tudo, a situação não só não estava a melhorar como 
estava a piorar de dia para dia, apesar das promessas dos líderes e economistas de 
que o crescimento do PNB traria prosperidade a todos. Não era claro como é que um 
sistema que, desde 1950, tinha prometido trazer desenvolvimento ao Sul, e só tinha 
aprofundado estruturas de desigualdade, poderia de repente produzir efeitos 
opostos. 

No Norte, o número de cidadãos que começavam a fazer-se perguntas estava a 
crescer de dia para dia. A preocupação com o futuro estava a crescer. Não estamos a 
caminhar para uma mudança climática grave? A Corrente do Golfo ainda não se está 
a deslocar em direcção ao Canadá, que mergulharia a Europa na glaciação? E quanto 
à extinção de espécies animais e vegetais? Como estamos a lidar com a explosão 
populacional? Se não resolvermos os problemas agudos da pobreza nas nossas 
fronteiras, a pressão migratória para os países ricos da União Europeia tornar-se-á 
insuportável, mesmo violenta. O que podemos fazer quanto a isso? 

E esta preocupação recebeu apenas uma resposta dos líderes e governos: temos 
de confiar nos métodos de ontem para resolver os problemas de amanhã. 

Como resultado, a preocupação do público estava a aumentar e o fosso com a 
liderança estava a alargar-se. A sua legitimidade e a credibilidade do poder político e 
das estruturas económicas foi diminuindo de ano para ano. 

A 21 de Setembro de 2021, o dólar perdeu 50% do seu valor num dia, uma vez que 
a dívida dos Estados Unidos se tinha tornado inaceitável e punha em perigo o sistema 
económico global. De repente, os Estados Unidos foram à falência porque tinham 
falido nos seus pagamentos. De repente, ninguém estava disposto a emprestar-lhes 
dinheiro como a China, Japão, União Europeia, Brasil e Índia, etc., tinham feito, todos 
os meses, durante anos.  

Como resultado, toda a política externa dos Estados Unidos mudou abruptamente. 
As tropas foram repatriadas de todo o mundo porque já não havia dinheiro para as 
financiar. O programa de rearmamento militar dos EUA foi parado morto no seu 
caminho. A política externa dos Estados Unidos atingiu o seu ponto mais baixo desde 
a criação dos Estados Unidos.  

Foi o fim abrupto de um mundo hegemónico dominado pelos Estados Unidos. Mas 
também o fim da hegemonia ocidental. 

O euro sofreu por se tornar subitamente uma das moedas de referência do mundo. 
Também perdeu 15% do seu valor contra o rublo, o real brasileiro, a rupia indiana e a 
moeda chinesa, que se tornaram moedas mundiais estáveis. 

 
Foi então que o Partido Comunista da China decidiu subitamente alterar a 
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constituição e permitir aos cidadãos chineses elegerem um Presidente da República 
por sufrágio universal directo, com amplos poderes.  

E foi Madame Chang, uma jovem chinesa, poetisa extremamente popular e 
vencedora do Prémio Nobel do Ambiente2, que foi eleita a 13 de Dezembro de 2025. 

 
 

O memorável discurso da Sra. Chang. 
 
Rapidamente propôs ao governo de Deli e ao Presidente do Partido do Congresso 

o estabelecimento entre a China e a Índia, mas também a outros países da região que 
tomariam parte, como o Paquistão e o Bangladesh, uma aliança de não violência entre 
Estados, e uma comunidade de solidariedade económica e monetária, baseada no 
modelo europeu. 

Mas o grande acontecimento histórico foi o seu memorável discurso na terça-feira, 
15 de Março de 2026, nas Nações Unidas, que se mudou para Genebra em 2024, como 
medida de precaução, devido ao enorme aumento da violência urbana nos Estados 
Unidos após a crise financeira do dólar.  

Em palavras muito simples, ela explicou que já não estávamos numa sociedade 
capitalista moderna de estilo ocidental, mas que todo o mundo estava a entrar numa 
sociedade baseada no conhecimento, imaterial, pós-capitalista, pós-oeste. E que 
tínhamos de o inventar juntos para que fosse totalmente sustentável e socialmente 
equitativo. Era portanto urgente adaptar-se a esta nova situação com uma nova visão 
e novos instrumentos a serem inventados e criados.  

Antes de mais nada, tratava-se de mudar os próprios objectivos da nossa 
sociedade. Durante vários séculos, a sociedade industrial moderna de estilo ocidental 
tinha-nos ensinado a produzir o maior número possível de objectos ao preço mais 
baixo possível, e depois convencer as pessoas a comprá-los mesmo que não 
precisassem deles. Estes objectivos já não correspondiam ao século XXI, onde a 
primeira urgência era o futuro das gerações futuras e a sobrevivência de todos nós.  

Propôs que a sociedade global deveria visar a entrada na sociedade do 
conhecimento de uma forma sustentável e socialmente inclusiva, o que implica o 
desenvolvimento da criatividade e da qualidade humana, incluindo a dimensão 
interior, com pleno respeito pela natureza e pelo ambiente.  

Começou por apelar à sociedade civil global, pedindo-lhe que colocasse toda a sua 
energia e todo o seu coração na construção desta nova sociedade. Dirigiu-se então a 
académicos e intelectuais de todos os países, pedindo-lhes que colocassem em rede 
toda a sua inteligência e criatividade, a fim de conceberem em conjunto e fazerem 
funcionar uma nova lógica económica e política. A necessidade mais urgente é o 

                                                           
2O Prémio Nobel para o Ambiente foi criado em 2023. Foi atribuído pela primeira vez a uma jovem 
brasileira que conseguiu impedir a destruição da floresta tropical amazónica. 
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repensar fundamental da economia e das finanças de uma forma transdisciplinar. 
Dirigiu-se então aos políticos do mundo para se empenharem num diálogo sincero 
com a sociedade a fim de criar em conjunto práticas políticas novas e credíveis, 
conduzindo-nos para um futuro sustentável e inclusivo a nível global. 

Mas, disse ela, também enfrentamos um grande desafio espiritual. É errado 
acreditar, como afirmou a modernidade capitalista ou comunista ocidental, que o 
homem pode passar sem a sua dimensão interior. Há, portanto, um grande desafio 
para a nossa civilização mundial. Deve reinventar novos caminhos para uma dimensão 
ética e uma dimensão interior. E este caminho começa com uma descida de cada 
pessoa à sua profundidade. A nossa nova civilização global é convidada a integrar 
novas formas do sagrado que nos reconectam com a natureza e o cosmos.  

E a última passagem do seu discurso foi dirigida às mulheres do mundo, de todas 
as raças, religiões e culturas. Ela disse-lhes que o reinado do patriarcado tinha 
terminado, independentemente da cultura ou religião em que viviam. Pois os valores 
patriarcais não permitiram à humanidade proteger a terra azul, o nosso planeta. 
Pedia-lhes que viessem à arena e participassem plenamente na discussão sobre o 
futuro do mundo e da nossa economia global, porque era o futuro dos nossos filhos. 
E sem eles, metade da humanidade estaria em falta na discussão. As suas últimas 
frases estavam cheias de emoção e força, porque podíamos sentir nela a mulher a 
vibrar em todo o seu poder.  

 
 

Uma recepção muito contrastada...depois entusiasmada.  
 
Esta mensagem "passou" de uma forma extraordinária, instantânea, e em todo o 

mundo. No dia seguinte falava-se em todo o lado, nas favelas do Rio, nas mesquitas 
do Qatar, nas ruas de Paris ou Nova Iorque, ou no parlamento de Nova Deli, assim 
como nas aldeias da China.  

Mas no local, nas Nações Unidas, ela foi educadamente aplaudida pelos chefes de 
Estado, que não levaram o discurso nada a sério. Nem a imprensa compreendeu ou 
aceitou este discurso, que era demasiado "desviante". Alguns meios de comunicação 
até ridicularizaram o discurso da "poetisa chinesa"! 

 Mas após alguns dias, importantes personalidades do mundo empresarial, do 
mundo intelectual, das organizações da sociedade civil e dos organismos constituídos 
reagiram forte e rapidamente. Formaram um fórum na Internet de milhões de 
pessoas, antigos chefes de imprensa, líderes empresariais globais, e líderes da 
sociedade civil como "Greenpeace", "Amnistia Internacional" e mesmo o "Crescente 
Vermelho" e outras organizações democráticas muçulmanas que estavam a crescer 
enormemente. 

Este "Fórum Mundial para a Sra. Chang" declarou a 20 de Março, cinco dias depois, 
através do seu porta-voz, que considerava este discurso como histórico e fundador 
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para o século XXI. Pela primeira vez em anos, um discurso político respondeu 
finalmente às expectativas reais do povo e às suas perguntas, o que raramente tinha 
sido ouvido antes.  

E este movimento da sociedade civil cresceu a tal ponto que alguns meios de 
comunicação social começaram a reflectir estes novos pontos de vista, que não 
tinham previsto. 

E assim, pouco a pouco, a situação mudou completamente, de tal forma que no 
final de Março, muitos políticos confessaram que sempre pensaram como a Sra. 
Chang. O seu discurso começou a ser analisado e dissecado pela imprensa, pelos meios 
de comunicação, e mesmo por universidades e economistas. De repente, todos 
concordaram que o discurso tinha finalmente dito em voz alta o que muitos tinham 
pensado e que era tempo de agir... juntos a uma escala global. Porque nenhuma 
solução parcial era capaz de fornecer uma resposta a problemas globais. Tivemos de 
reinventar a forma como operamos globalmente.  

O Presidente dos Estados Unidos apoiou claramente a iniciativa da Sra. Chang. Mas 
ele estava demasiado preocupado com a crise financeira do seu país e com as grandes 
convulsões sociais que estavam a ter lugar em todos os Estados Unidos para ser 
verdadeiramente eficaz. Ele pediu desculpa à Sra. Chang. Mas milhares de intelectuais 
americanos participaram muito activamente no pensamento global e 
desempenharam um papel muito importante no mesmo. 

Toda a sociedade mundial começou a reflectir sobre alternativas económicas, 
políticas e jurídicas ousadas para o século XXI. Um movimento de entusiasmo e 
criatividade sem precedentes estava a emergir rapidamente em todo o mundo. Um 
vento de esperança e mudança soprava por todo o lado. Um grande número de 
reuniões foi organizado na China e noutros locais, com o apoio financeiro da China. 
Estavam abertos e acessíveis na web em tempo real, o que já não colocava quaisquer 
problemas técnicos.  

 
 

2025 - 2030: Uma reflexão colectiva que reencanta os cidadãos do mundo. 
 
Os anos seguintes foram anos intensos de repensar e criatividade. Um espaço tinha 

sido aberto e a sociedade civil entrou nele com um dinamismo inesperado. De 
repente, surgiram as análises "alternativas" que tinham estado sob o alqueire durante 
anos. De repente, novos conceitos e projectos interessantes, concretos e bastante 
elaborados nos mais diversos campos foram descobertos. Mas a Sra. Chang estava a 
conduzir o seu barco de uma forma inteligente. Tivemos de começar pelas finanças e 
pelo sistema económico mundial. A queda dramática do dólar estava a forçar todos a 
pensar seriamente e fora da pista batida. 
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As Convenções Monetárias de Pequim em 2027 
 
Por conseguinte, apelou a um repensar do sistema económico e financeiro global, 

incluindo os mecanismos monetários básicos, para os adaptar à nova economia 
baseada no conhecimento, da qual poucos economistas realmente tinham 
conhecimento. E ela insistiu que o bem comum da maioria da população mundial 
deveria ser realmente defendido como uma prioridade e que deveríamos avançar para 
uma sociedade verdadeiramente sustentável. Ela colocou a fasquia muito alta ao 
exigir que a pegada ecológica da Terra se tornasse novamente positiva3. Várias jovens 
economistas, membros do grupo de "economistas por um mundo sustentável", 
fizeram propostas realmente inovadoras... que foram aceites... E isto levou, após seis 
meses de reflexão, a um novo acordo monetário mundial, os Acordos Monetários de 
Pequim, 2027.  

Estes acordos abriram o século XXI ao criar uma moeda de referência mundial 
baseada não no ouro mas nos recursos vitais da Terra4. Pois havia o tesouro da nossa 
humanidade para as gerações vindouras. Para além desta moeda de referência 
mundial, os acordos previram também a utilização de moedas complementares 
criadas por cidadãos ou empresas. O panorama monetário global tinha sido 
completamente transformado em apenas alguns anos, e estes acordos deram forma 
oficial a uma situação de facto, em parte alcançada por cidadãos de todo o mundo.  

 
 

Uma nova ordem económica mundial e uma nova ordem de informação. 
 
No espaço de alguns meses, foram elaboradas as linhas gerais de uma nova ordem 

económica mundial, baseada já não no livre comércio de mercadorias, como na 
economia industrial, mas na livre partilha de conhecimentos. E isto no quadro do 
respeito absoluto pelo ambiente e pela inclusão social. Esta nova ordem pretendia ser 
uma mensagem de esperança para a maioria dos excluídos do planeta e para as 
gerações futuras...os nossos filhos e netos. A ideia era simples: numa economia global 
do conhecimento, os seis mil milhões de pessoas são o principal recurso. É portanto 
necessário aproveitar ao máximo e alterar as prioridades económicas no sentido do 

                                                           
3 Sabemos que a poluição causada pela União Europeia corresponde a 2,4 vezes a capacidade de 
absorção da nossa terra. A pegada ecológica da UE é, por conseguinte, - 2.4. O dos Estados Unidos é - 
4,5, quase o dobro do da UE. Globalmente, a pegada da humanidade hoje em dia é -2. Estamos, 
portanto, a ir directamente para o desastre. Uma pegada ecológica positiva é a situação em que a 
influência humana sobre o ambiente é globalmente absorvida pela Terra e, portanto, não só menos de 
-1, mas possivelmente +1. Isto quer dizer que a Humanidade global limpa o ambiente. A Sra. Chang tem, 
portanto, razão. 
4 Esta ideia é proposta por Bernard LIETAER nas suas publicações. Ver por exemplo Bernard LIETAER e 
Margrit KENNEDY: Moedas Regionais: Novos Caminhos para uma Prosperidade Sustentável.  Prefácio 
Michel ROCARD. Edições Charles Léopold Mayer, Paris 2008. Ver também o seu sítio www.lietaer.com  

http://www.lietaer.com/
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crescimento dos recursos humanos mundiais através da educação, do acesso à água 
potável, dos cuidados médicos, etc. Mas isto já não é feito "para ajudar o Terceiro 
Mundo", mas para aumentar o capital humano global e, assim, a nossa prosperidade 
a curto, médio e longo prazo. Inclinar a visão 180°. E o fim total das "políticas de 
desenvolvimento" que enriquecem os países ricos. 

 Os "bens intangíveis" e outros novos conceitos da economia pós-capitalista foram 
totalmente integrados. E muitos economistas alternativos que tinham sido postos à 
margem durante anos puderam finalmente explicar a sua visão, que foi aceite e 
ampliada em interacção positiva. No espaço de alguns meses, os contornos de uma 
nova sociedade global foram moldados: a sociedade do conhecimento pós-industrial 
e pós-capitalista.  

Finalmente, os pobres do mundo viram o alvorecer de uma nova luz de esperança, 
uma vez que, nesta nova visão, os seres humanos são o capital principal e, por 
conseguinte, os mecanismos de inclusão social já não são considerados como custos, 
mas como bens "intangíveis" inestimáveis. A maior associação de líderes empresariais 
dos Estados Unidos apresentou a ideia de que o empresário de amanhã seria um 
campeão da coesão social. E o milagre aconteceu. As pessoas nas favelas de todo o 
mundo aperceberam-se subitamente que as coisas estavam realmente a mudar e que, 
se trabalhassem seriamente, tinham uma oportunidade real de sobreviver num 
sistema baseado no "win-win" social e ambiental e no respeito pelas culturas locais. 
Havia um movimento de esperança muito poderoso no mundo.  

E os movimentos terroristas estavam em queda livre.  
Todo este movimento foi também facilitado pelo facto de não estar a decorrer à 

porta fechada numa capital ocidental, mas todas as discussões estavam a decorrer na 
abertura de um fórum mundial iniciado e protegido pela República da China. Pois foi 
de facto a própria Sra. Chang que protegeu todo o processo, da sua autoridade agora 
global e agora incontestada.  

 
 

Uma nova ordem de informação promovida pela UNESCO. 
 
Ela também convidou educadamente a UNESCO, cujo novo presidente era chinês, 

a reavivar a "nova ordem de informação" que a UNESCO tinha tentado lançar nos anos 
80 sem sucesso. E foi um sucesso completo porque o contexto tinha mudado 
completamente. A estratégia era agora "win-win-win-win", onde todos ganham, 
indivíduos, organizações, empresas ou outros, mas também o planeta. ("People-
organizations-planet"). O novo lema era: "Quanto mais partilho as minhas 
informações e conhecimentos, mais recebo". Também se compreendeu finalmente 
que as estratégias "patriarcais" de comando, conquista, controlo e exclusão, que eram 
a espinha dorsal da sociedade industrial, já não estavam operacionais na nova 
sociedade. Esta nova política de partilha de conhecimentos a nível global teve um 
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impacto retumbante e inesperado.  
De repente, foi muito mais abrangente do que qualquer política industrial de 

"desenvolvimento" alguma vez tinha sido. Aqui, pela primeira vez, sentamo-nos à 
volta da mesa mundial e partilhamos real e honestamente a tarte de conhecimento, 
para a aumentar para benefício de todos. Nunca tínhamos visto ou ouvido uma tal 
visão antes. E, sob a orientação da Sra. Chang, todos concordaram, dentro de alguns 
meses.  

Claro que houve uma resistência feroz por parte de algumas empresas, porque era 
a própria noção de propriedade intelectual e patentes que estava a ser questionada, 
e foi com base nelas que se baseou. Algumas empresas, especialmente americanas e 
europeias, queriam continuar a proteger as suas patentes, especialmente em 
nanotecnologia. Estas patentes permitiram-lhes "melhorar", mas acima de tudo 
manipular o cérebro humano. E foi a Sra. Chang que teve a última palavra, quando 
propôs que precisamente, a única protecção que a humanidade podia dar a si própria 
contra os usos nocivos das novas nanotecnologias que afectam a vida humana e o 
cérebro humano era precisamente torná-las públicas, torná-las "parte do património 
comum da humanidade". E as empresas seriam recompensadas de acordo com o grau 
em que as poderiam utilizar em benefício social e ambiental. E quanto mais 
honestamente trabalharem para o bem comum da humanidade, mais irão acumular 
bens intangíveis. O lucro seria a consequência e a garantia do carácter social e 
ambiental das utilizações propostas. Era verdadeiramente uma lógica empresarial 
nova mas coerente.  

A Nova Ordem de Informação foi votada pelas Nações Unidas por uma maioria de 
72% na terça-feira 20 de Março de 2028. 

 
 

O modelo europeu, uma porta transmoderna para o século XXI 
 
Em Janeiro de 2027, a Sra. Chang fez uma visita muito famosa à sede da União 

Europeia em Bruxelas. Foi a convidada especial na reunião do Conselho Europeu (de 
Chefes de Estado). Ela ouviu longamente os Chefes de Estado e o Presidente da União 
Europeia.  

A Sra. Chang continuou a elogiar o próprio conceito por detrás da União Europeia - 
e muito bem notado. Afirmou que via a União Europeia como a primeira - embora 
ainda imperfeita - realização de um novo paradigma político para o século XXI, a que 
alguns intelectuais chamam transmoderno e pós-patriarcal.  

De facto, em 1950, a Europa foi obrigada a criar a primeira aliança não violenta 
entre Estados. E esta aliança tinha estabilizado a Europa durante mais de cinquenta 
anos de uma forma incrível e inesperada.  

Explicou que o seu projecto era replicar este novo paradigma político na Ásia com 
a China, Índia, Paquistão, Bangladesh mas também o Sri Lanka (Ceilão) e Mianmar. 
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Estas estruturas políticas transmodernas eram, na sua opinião, as estruturas do século 
XXI, que precisavam de ser mais desenvolvidas e aperfeiçoadas.  

Prestou uma sincera homenagem ao Ministro Europeu dos Negócios Estrangeiros. 
Sobretudo, salientou que ele tinha estado na sombra, o paciente e criador concreto 
de um novo paradigma de política externa não violenta e pós-patriarcal. A política 
externa da União tinha silenciosamente enterrado Clausewitz e Maquiavel, e tinha 
começado a propor uma política externa não-violenta cada vez mais eficaz.  

A Sra. Chang felicitou também os Chefes de Estado: "Através deste novo tipo de 
política externa, tornou-se um verdadeiro bulldozer de paz, estabilidade e 
democracia. Além disso, esta política é quase gratuita, e absolutamente não violenta, 
uma vez que são os candidatos que fazem todo o trabalho por conta própria e de 
forma totalmente livre". 
 
A criação da Agência Internacional de Segurança (ISA, ISA)5 
 

Na conversa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros europeu falou-lhe de um 
conceito completamente novo de defesa global que estava a ser discutido no seu 
grupo de reflexão em Bruxelas. A ideia era propor aos Estados interessados em abolir 
os seus exércitos nacionais e pagar um seguro à nova Agência de Segurança Mundial 
das Nações Unidas. E esta agência garantiria a protecção do território nacional do país 
contra todas as agressões externas, mas também internas, através da intervenção 
imediata dos seus capacetes brancos.  

Achou que era uma grande ideia e adoptou-a. "A partir de agora, a ideia também é 
minha", respondeu ela ao Ministro dos Negócios Estrangeiros europeu. (A partir de 
agora, a ideia é também minha). Pois este é exactamente o tipo de tropas que teriam 
sido necessárias para intervir na ex-Jugoslávia, e em África, a fim de prevenir 
eficazmente os massacres e violações em massa. Ela propôs a criação imediata de um 
grupo de trabalho sobre o assunto no seio das Nações Unidas. Um ano mais tarde, as 
Nações Unidas propuseram a criação de uma "Agência Internacional de Segurança" 
(ISA).  

A atmosfera nas Nações Unidas tinha mudado muito em dois anos, e as Nações 
Unidas concordaram por um voto de 80% a favor. Nunca tínhamos visto nada parecido 
antes. Esta agência recebeu um poderoso exército de capacetes brancos e tecnologia 
de ponta. No coração destas tropas estavam os exércitos europeus (alemão, belga, 
holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, etc.) que durante anos se tinham 

                                                           
5 Esta ideia já foi oficialmente proposta às Nações Unidas em 1995, por um grupo de intelectuais 
incluindo Harlan CLEVELAND(+), e Hazel HENDERSON. O nome proposto era UNSIA. (Agência 
Internacional de Segurança das Nações Unidas). Ver o artigo que explica o conceito: 
http://www.hazelhenderson.com/financing_un.html Ver também o livro: The United Nations; Policy 
and Finance alternatives: Innovative proposals by visionnary Leaders Harlan Cleveland, Hazel 
Henderson, Inge Paul. Elsevier Press, Nova Iorque, 1995. 

http://www.hazelhenderson.com/financing_un.html
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reorientado para a manutenção da paz e tinham aprendido a trabalhar em conjunto, 
particularmente na ex-Jugoslávia.  

Foi também na Europa que foram encontrados os primeiros colaboradores sérios: 
Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Irlanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, Espanha, 
Portugal, Grécia e Turquia juntos. E muito em breve o Japão juntou-se à China 
(empurrado pela Sra. Chang), seguido logo a seguir pela Índia, porque na Índia o lobby 
dos generais era impressionante e muito hesitante. O Reino Unido e a França, que 
ainda eram pequenas potências nucleares, também decidiram finalmente aderir, tal 
como o resto dos Estados da União Europeia.  

Com todas estas belas pessoas no projecto, metade da Humanidade foi 
amplamente representada. Aqui vamos nós. Os outros estados só tinham de seguir, 
se quisessem e quando quisessem. Foi então que de repente todos os Estados 
africanos, a África do Sul na liderança, decidiram aderir. As taxas de adesão foram 
ajustadas ao rendimento per capita, e esta foi uma escolha sábia e barata para África, 
o que aumentou consideravelmente as hipóteses de estabilização deste continente, 
que de repente se tinha apercebido que poderia realmente entrar na sociedade do 
conhecimento devido à nova ordem de informação lançada pela Unesco. Os Estados 
africanos estavam a começar a vislumbrar a possibilidade real de aproveitar o enorme 
potencial criativo do seu povo, incluindo e especialmente das mulheres. Foram 
seguidos pelos russos, que nada mais queriam do que gastar menos na sua defesa, 
mas tinham esperado cautelosamente para descobrir como funcionava este exército 
de capacetes brancos. Após uma intervenção extremamente eficaz em África, e no 
Turquemenistão em 2028, todos compreenderam subitamente. 

E então todos fizeram as suas contas e perceberam que um enorme excedente se 
tinha acumulado nos orçamentos nacionais porque as despesas militares tinham 
desaparecido. A Sra. Chang apreendeu a bola e anunciou que a China iria investir 10% 
do seu orçamento nacional na promoção da qualidade humana na educação, primeiro 
na China e depois no resto do mundo. Mas ao mesmo tempo introduziu finalmente 
uma reforma educativa que gerou tanto entusiasmo nas escolas chinesas que o 
mundo inteiro a seguiu. A civilização mundial estava realmente em movimento. 

 
 

A revisão completa das Nações Unidas: um novo nível de poder... 
 
Mas após a sua visita a Bruxelas, e também após o sucesso da "Agência 

Internacional de Segurança", a Sra. Chang percebeu que havia uma necessidade 
urgente de repensar completamente a estrutura e o conceito básico das Nações 
Unidas. De facto, como Jean Monnet já tinha dito, as Nações Unidas foram construídas 
sobre um conceito básico ultrapassado porque nenhum nível de poder foi aceite acima 
do Estado-nação, o que condenou a ONU a uma relativa impotência.  

É este nível de poder mais elevado, mas subsidiário, que a União Europeia tinha 



 

19 
 

19 

criado de facto. Mesmo que os Estados-Membros europeus, especialmente os recém-
chegados, fossem lentos a compreender o que tinham dado à luz juntos. E 
paradoxalmente, a Sra. Chang encontrou no novo Presidente do Brasil e no Primeiro-
Ministro do Japão, que tinha acabado de ser eleito em 2028, o primeiro a 
compreender esta nova forma de pensar, enquanto diplomatas da Índia, China e 
Rússia, e mesmo de alguns estados europeus e outros governos estavam relutantes 
em conceber um corpo de autoridade acima dos estados que não era um estado. 

Mas foi na sessão das Nações Unidas de Novembro de 2029 que as coisas 
realmente se moveram, quando o General Smith, chefe do exército de capacetes 
brancos, com quem todos ficaram encantados, disse sem rodeios no seu tão esperado 
relatório anual: "Mas a única coisa que falta nos nossos capacetes brancos é que eles 
deveriam ser a emanação de uma autoridade mundial, que é superior em legitimidade 
à autoridade legítima dos Estados, e que opera de acordo com o princípio da 
subsidiariedade. E só uma "União Mundial de Nações" ao estilo europeu nos pode 
fornecer isto. Temos portanto de avançar rapidamente nesta direcção, caso contrário, 
teremos problemas perigosos com os Estados fortes do globo. "Seguiu-se um grande 
silêncio. E foi o Presidente do Brasil, apoiado pelo Primeiro Ministro do Japão e pela 
própria Sra. Chang, que propôs uma comissão para transformar as Nações Unidas 
numa "União Mundial de Nações".  

A reforma demorou apenas seis meses, porque as mentalidades estavam maduras. 
Esta reforma, cujos efeitos continuarão a fazer-se sentir ao longo do século XXI, levou 
obviamente a uma revisão total de todas as agências das Nações Unidas.  

A reforma mais espectacular foi o desaparecimento do Conselho de Segurança, que 
foi substituído por um "Conselho Executivo" eleito pelos Estados Membros por 
maioria qualificada. Nasceu um novo nível de poder global.  

Isto permitiu à União Europeia ter finalmente uma política externa coerente, agora 
que o Reino Unido e a França tinham perdido os seus lugares no agora extinto 
Conselho de Segurança, e estavam a aderir à política externa da União. 

Depois, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, transformou-se sem aviso 
prévio em 2029 na "World Information Sharing and Trade Organization" (WITSO). 
Estava apenas a tirar as consequências da "Nova Ordem da Informação" proposta pela 
UNESCO e também aprovada pela Assembleia Geral em 2028. O seu objectivo era, por 
conseguinte, promover a partilha de conhecimentos em todo o lado, uma vez que esta 
era a única forma de criar novos conhecimentos. O Banco Mundial e o Fundo 
Monetário foram encerrados em 2027, durante os Acordos Monetários de Pequim de 
2027. Não foram substituídos imediatamente. 

 
 
A redescoberta da energia livre 
 
Em 2029, cientistas indianos e chineses anunciaram que tinham redescoberto o motor 
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de energia livre, inventado em 1929 pela TESLA e enterrado durante 100 anos. 
Foi um golpe terrível para todos os produtores de petróleo. Arábia Saudita, Rússia, 
Venzuela, Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Argélia, etc. Mas também para 
todos os fabricantes de automóveis, aviões e barcos. 
Foi também o fim da estratégia geoestratégica das guerras para a construção de 
"oleodutos". (Síria, Turquia, Iraque, etc.). Mas tornou-se um tremendo impulso para a 
justiça social global e o desenvolvimento de África, Índia, China, América do Sul. 
Um novo paradigma energético global era possível. Um novo mundo poderia ser 
inventado. 
 
Uma Base de Rendimento Global: WBI 
 
O Terramoto da Energia Livre encorajou o Presidente Cheng a pedir aos economistas 
que estudassem a possibilidade de um Rendimento Básico Mundial para todos os 
cidadãos (WBI ). E o WBI foi introduzido em 2035. Pois estava a tornar-se cada vez 
mais claro que na sociedade do conhecimento, não havia possibilidade de oferecer a 
todos um emprego. Biliões de cidadãos reconquistaram a sua dignidade e uma nova 
esperança. Desenvolveram uma criatividade excepcional nas artes, nos serviços 
sociais, na criação de empresas alternativas, etc. Eles participaram activamente na 
criação da nova civilização mundial. 
 
 
Uma nova Renascença 2026-2040 
 
Como Willis HARMAN anunciou em 1995, a Renascença começou em 2026, (eleição 
de Cheng). A Renascença tinha dois elementos: 
1. Uma nova visão: Copérnico, no século XV - agora M3 a nova metafísica: Consciência 
gera matéria. M3 apresenta-nos uma nova visão pós-materialista, orientada para a 
espiritualidade e a profundidade interior da vida. A oração muda as células do corpo.  
2. Uma nova tecnologia: A máquina de impressão Gutenberg no século XV - hoje a 
Web de fonte aberta, o embrião tecnológico da consciência global. O Facebook liga 2 
mil milhões de cidadãos! ! 
Um progressivo re-encantamento de pessoas está a emergir, apesar de muitas 
energias negativas. Este Renascimento foi também anunciado por Teilhard de Chardin, 
e pelo Sri Aurobindo na Índia, ambos há 100 anos atrás, no século XX. 
 
 
Inteligência artificial 
 
Desde 2020, o desenvolvimento da nanotecnologia e especialmente da inteligência 
artificial tem sido rápido e profundo. A "Universidade da Singularidade" foi encerrada 
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pelo Google em 2037 devido ao fracasso retumbante das suas experiências com 
cérebros humanos.  
A Europa foi a primeira a compreender que a coisa mais importante nesta investigação 
não era a tecnologia, mas a metafísica. Não podemos continuar com o velho 
paradigma da metafísica materialista M1 (só há matéria, e não sabemos se a 
consciência existe). Assim, algumas universidades italianas decidiram criar centros de 
inteligência artificial nas faculdades de FILOSOFIA. Sucesso imediato, porque 
correspondeu à intuição do cidadão europeu. De facto, concordam com a tecnologia, 
mas esta deve estar ao serviço do ser humano, e não o contrário. 
A Europa tinha perdido a primeira batalha do GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft). Mas no século XXI parecia que a Europa poderia tornar-se cada 
vez mais o lugar onde a ética, a sabedoria, o humanismo e a dimensão espiritual 
poderiam ser implementados através das novas tecnologias. 
 
  
 
Estamos em 2050: um novo clima político global 
 

Estamos agora em 2050.  
O mundo evoluiu verdadeiramente para um novo e muito mais elevado nível de 

responsabilidade e ética. As pessoas estão muito menos desesperadas. Claro que 
ainda existem muitos problemas, mas o clima global está a ser transformado. 

Mas não devemos perder a memória dos nossos erros passados, caso contrário 
existe o perigo iminente de recomeçarmos de novo.  
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1° PARTE 

 

UM MUNDO ESTÁ A MORRER 
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INTRODUÇÃO  
Cinco níveis de mudança  

 
 

"Estamos a viver uma das mudanças mais fundamentais da história:  
a transformação do sistema de crenças da sociedade ocidental.  

Sem poder político, económico ou militar  
pode ser comparado ao poder de um  

mudança nas nossas mentes.  
Mudando deliberadamente a sua imagem da realidade,  

os homens estão a mudar o mundo". 
Willis HARMAN 6 

 
 

 
Muitos cidadãos em todo o mundo estão a sentir a mudança que está a rastejar nas 

suas vidas. Muitas vezes a primeira sensação é de mal-estar. "Está tudo errado!" "É 
uma crise". O cidadão sente-se perdido quando se pergunta o que está a acontecer e 
qual será o futuro dos seus filhos. Ele sente - no seu instinto - que algo está a acontecer 
e não pode dizer o que é. Além disso, ele acredita que está sozinho a sentir este mal-
estar quando faz parte de um grupo de várias centenas de milhões de pessoas. Ele não 
tem visão global. 

E a primeira coisa que sente é esta sensação do fim de algo, uma sensação confusa 
de morte. De facto, o que vemos, o que vemos nas notícias, é sobretudo a morte do 
                                                           
6 Foi um dos pensadores do Vale do Silício no Stanford Reasearch Institute. Fundou a World Business 
Academy e foi o Director do Instituto de Ciências Noéticas actualmente localizado em Novato, naárea 
da Baía de São Francisco. (Ca). Faleceu a 30 de Janeiro de 1997. 
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sistema existente: encerramento de empresas, disfunções políticas e institucionais, 
corrupção, guerras e insurreições violentas.  

Se houvesse meios de comunicação na época da Renascença, provavelmente 
teriam falado muito sobre o colapso da sociedade agrária e medieval, sobre a crise do 
latim nas Universidades, sobre a horrível invenção de fazer o Livro Sagrado com 
máquinas (de impressão). E talvez tivessem falado um pouco sobre Galileu, 
Michelangelo, Copérnico... os pioneiros da mudança... nas páginas culturais do fim-
de-semana ou nas páginas judiciais dos julgamentos (da Inquisição!). 

Nesta primeira parte tentaremos portanto descrever tudo o que termina ou já está 
morto mas não termina, por vezes em silêncio silencioso, por vezes com grande 
barulho. 

Para estruturar a nossa descrição, apresentamos a hipótese de que a mudança que 
estamos a experimentar globalmente é como um iceberg de cinco andares, com 
apenas o quinto andar a emergir da água. 

Na segunda parte retomaremos a imagem do iceberg de uma forma ligeiramente 
diferente para mostrar a cada nível de profundidade o que já está a ser experimentado 
de uma nova forma.  

 
 

Aqui estão os cinco níveis de mudança que propomos:  
 
O primeiro nível é a percepção de que a nossa civilização mundial está ameaçada 

de morte se não mudarmos nada. Este nível é o mais baixo na água fria. Está frio e 
escuro. Não gostamos de lá ir, não gostamos de lá ficar porque não gostamos de falar 
sobre este perigo que paira sobre as nossas cabeças. É como uma ameaça de morte 
pendurada sobre as nossas cabeças que preferimos ignorar. Mas esta ameaça tem um 
lugar importante no nosso subconsciente individual e colectivo. 

O segundo nível é a morte dos valores patriarcais. Ainda está muito frio lá e a nossa 
consciência está bastante baixa. A nossa sociedade também não visita com muita 
frequência este nível, embora saiba que ele existe. Fala-se muito pouco sobre o 
assunto e, no entanto, somos diariamente confrontados com a crise da gestão vertical, 
piramidal, arrogante e manipuladora, que funciona cada vez menos, mas que continua 
a maior parte do tempo e se agrava ao ponto de causar cadeias de suicídios 
profissionais em França. Não falamos disto com frequência, enquanto que todos 
sabem e percebem que não vamos encontrar uma solução para os nossos problemas 
globais com os valores de comando, conquista e controlo (CCC). Sentimos que para 
proteger o nosso belo planeta azul, do qual os astronautas americanos nos trouxeram 
as primeiras imagens, precisamos urgentemente de um novo cocktail de valores de 
respeito, mais suave, mais "jin", como dizem os chineses, mais feminino. O Patriarcado 
já é coisa do passado desde que perdeu a sua antiga legitimidade...mas o seu cadáver 
continua a circular pelo mundo! 
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O nível três está a meio caminho, é a morte da modernidade. Não estamos muito 
conscientes disso, mas talvez o sintamos um pouco mais. Como veremos, para aqueles 
que ainda são 100% modernos, é muito difícil, se não impossível, compreender que 
podemos estar a mudar de paradigma. Porque, por definição, as pessoas modernas 
não estão conscientes de estar num paradigma porque vivem como estando numa 
objectividade realista, portanto numa verdade racional e imparcial. A modernidade é 
omnipresente mas perdeu a sua legitimidade. 

O nível quatro está muito próximo de nós: é o fim da sociedade industrial. Muitas 
empresas "industriais" estão a morrer diante dos nossos próprios olhos (General 
Motors). Não dizemos que uma empresa está a morrer, mas que está a "fechar". Isso 
é mais modesto. Mas toda a lógica da economia "industrial e moderna" está a morrer, 
por uma razão simples: a abordagem "industrial" dos problemas não nos permite 
encontrar um caminho credível para um mundo verdadeiramente sustentável. Esta 
lógica industrial de crescimento quantitativo (cada vez mais cimento, desflorestação, 
poluição e consumo dos recursos da terra...) leva-nos à morte colectiva; é por isso 
cada vez mais claramente rejeitada pelos cidadãos. Está terminado porque não tem 
futuro. Mas o seu cadáver ainda está em movimento, é claro.  

Finalmente, chegamos ao quinto nível, o único visível: a credibilidade de todas as 
nossas instituições sociais e políticas está em rápido declínio. As nossas instituições 
encontram-se numa crise tão grave que se pode supor que elas estão a morrer. 
Globalmente, todas as instituições piramidais estão em crise... se não estiverem já 
mortas porque são acusadas de corrupção, falta de transparência, ou, mais grave 
ainda, incompetência, porque não conseguem responder à questão da nossa 
sobrevivência colectiva. 

Analisaremos estes cinco níveis de transformação com mais detalhe durante a 
realização deste estudo. 
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CAPÍTULO 1: 
 

PERIGO DE MORTE E SUICÍDIO EM MASSA  
 

 
 
 
O meu ponto de partida é que a Humanidade está num momento muito 

excepcional da sua existência, uma vez que é confrontada, pela primeira vez na sua 
história, com a possibilidade de uma morte colectiva consciente, e portanto de um 
suicídio colectivo.  

De acordo com Lester Brown, director do Worldwatch Institute em Washington, 
que apresentou o seu livro ao Parlamento Europeu em 2005, começando a sua 
apresentação com as seguintes palavras: "A nossa economia global está a crescer tão 
rapidamente que excede a capacidade de absorção do planeta. Por conseguinte, está 
a levar-nos cada vez mais perto do declínio e da possível morte todos os dias". 

É bastante óbvio para a maioria dos observadores, e para o público em geral, que 
o nosso modelo ocidental de desenvolvimento é poluente e insustentável. Mas isto 
era mais ou menos verdade enquanto fôssemos apenas 750 milhões de ocidentais 
(Estados Unidos + UE) e enquanto pudéssemos exportar a nossa poluição para outros 
países.  

Agora que a China, a Índia, o Brasil e o resto do mundo estão a alinhar-se com a 
mesma política de desenvolvimento "insustentável", somamos a estes 750 milhões 
mais de 2 mil milhões de pessoas. Neste ponto, torna-se ainda mais óbvio que não 
haverá combustíveis fósseis suficientes, haverá demasiados resíduos e poluição, e os 
terrenos agrícolas serão ainda mais reduzidos e esgotados ainda mais rapidamente. A 
produção de CO2 irá aumentar excessivamente, as alterações climáticas irão acelerar 
ainda mais e é cada vez mais óbvio que as espécies animais irão diminuir ainda mais 
depressa... Em suma, estamos a dirigir-nos para o muro e... ainda mais depressa do 
que inicialmente previsto.  

Se estendermos a actual curva evolutiva, que inclui a China e a Índia, poucos 
"especialistas" negam que existe um problema grave, ... muito grave. 

Li no comboio este artigo recente de Koïchiro Matsuura, antigo Director-Geral da 
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UNESCO7: "A espécie humana, o planeta, a cidade sabem agora que podem ser 
mortais. É claro que a humanidade não está a viver a sua primeira crise ecológica. Mas 
estamos sem dúvida a viver a primeira crise ecológica global de tal magnitude. Hoje 
compreendemos que a guerra contra a natureza é uma guerra mundial"...  

E continua a encorajar-nos a sair do impasse: "O desenvolvimento sustentável é 
demasiado caro? É a inércia que nos arruína! Javier Perez de Cuellar avisou os 
"Diálogos do século XXI": "Como podemos saber e não poder ou não querer? "» ... 

O fim da guerra contra a natureza exige hoje uma nova solidariedade com as 
gerações futuras. Para o fazer, deverá a humanidade celebrar um novo pacto, um 
"contrato natural" de co-desenvolvimento com o planeta e um armistício com a 
natureza? 

Deixe-nos saber como fazer prevalecer uma ética do futuro, se quisermos assinar a 
paz com a Terra. Pois o planeta é o nosso espelho: se ele está ferido e mutilado, somos 
nós que estamos feridos e mutilados.  

E propõe-se embarcar o mais rapidamente possível no caminho para sociedades do 
conhecimento potencialmente muito menos poluentes, ou mesmo para uma 
possibilidade real de criação de uma economia global sustentável.  

"Para mudar de rumo, devemos criar sociedades do conhecimento para combinar 
a luta contra a pobreza, investimento na educação, investigação e inovação, lançando 
as bases para uma verdadeira ética da responsabilidade. » 

Voltaremos a este conceito de guerra à natureza, proposto pela Matsuura, que é, 
em última análise, uma guerra contra nós próprios.  

A questão que secretamente agarra a nossa civilização é se estamos a avançar 
globalmente para a vida ou colectivamente para a morte? Estamos a caminhar para a 
destruição irreversível do nosso ambiente natural e, por conseguinte, em última 
análise, para a nossa própria morte colectiva? Esperam-nos tensões sócio-económicas 
cruéis e guerras e invasões devastadoras, ou iremos tomar as decisões que são cada 
vez mais claras e oportunas? Estas são as questões assombrosas mas subterrâneas, 
enterradas nas profundezas, que assombram a nossa civilização.  

 
 

A moda é negra... 
 
A nossa era é dominada por um sentimento colectivo de morte que não se diz ser 

a morte. Por exemplo, o preto tornou-se uma cor dominante na moda jovem e nas 
ruas. Isto era impensável em 1960. Esta moda não revela precisamente o sentimento 
de morte que está ligado ao fim de uma lógica, ao fim de uma era? Alguma coisa está 
a morrer. A agonia do sistema permeia as mentes e bloqueia o horizonte.  

                                                           
7 Koïchiro MATSUURA, Director-Geral da UNESCO: "Desenvolvimento sustentável demasiado caro? É a 
inércia que nos arruína! "in "Le Figaro", Quinta-feira 11 de Janeiro de 2007, Página 14. 
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Uma civilização em decadência não tem planos para o futuro. Nunca o faz.  
Mas ao mesmo tempo, no mundo inteiro, está a nascer algo, o que é excitante mas 

ainda difícil de apreender. 
 
 

"Será o fim da França? » 
 
Há algum tempo atrás, fui convidado a fazer uma apresentação a uma audiência de 

cerca de uma centena de líderes empresariais do Grupo X em Paris. Lembro-me muito 
bem que depois da minha apresentação, que falou dos diferentes níveis da mutação 
actual, houve um grande silêncio embaraçoso. Então a primeira pergunta foi: "Acha 
que é o fim da França8? Este tipo de pergunta indica a presença subconsciente deste 
poderoso sentimento de morte. Esta questão era muito indicativa das correntes 
subjacentes na nossa sociedade: sentimos que algo está a morrer. 

 
 

Justus Lipsius: "Omnia Cadunt!9 "ou "Multa Cadunt". 
 
Estes desafios à nossa sobrevivência estão a forçar-nos a mudar. Mas ninguém 

gosta de mudar e transformar. As civilizações não gostam de mudanças.  
Não nos vamos sentir demasiado culpados, no entanto, se resistirmos à mudança. 

Pois a aceitação da mudança não foi fácil durante outras mudanças na história, tais 
como durante a Renascença. Isto por uma razão muito simples: quando há uma 
mudança de época, há necessariamente uma transferência de poder entre aqueles 
que tinham poder no sistema antigo e aqueles que terão poder no novo; e nunca vi na 
história tal transferência de poder de uma forma suave e harmoniosa. Esta é 
provavelmente a razão pela qual o final da Idade Média foi intercalado com tantas 
guerras, violência individual e colectiva. 

Tomemos um exemplo: o emocionante mundo da universitas, aqueles lugares da 
universalidade cujos professores eram frequentemente teólogos que falavam latim e 
viajavam por toda a Europa para trocar ideias e enriquecerem-se uns aos outros. As 
vidas de Alberto o Grande, Tomás de Aquino, Erasmo, Lutero, Calvino, João Hus e 
outros estão cheias de viagens e ensinamentos por toda a Europa. Era um mundo 
inegavelmente dotado de valores muito grandes (universais), que também morreram 
subitamente, sem compreender porquê. 

Justus Lipsius, nascido perto de Leuven, Bélgica, era uma das jóias da teologia 
escolástica que dominavam a Europa e o mundo ocidental naquela época. Ele gritou 

                                                           
8 A minha resposta foi: "Isto é o fim de uma certa França. França industrial, piramidal, moderna e 
insustentável". 
9 "oMnIa CaDVnt" é um cronograma indicando a data 1606: M = 1000 + D = 500 + C = 100 + VI = 6, total 
= 1606.  
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em 1606, o ano da sua morte: "Omnia cadunt", tudo está a desmoronar-se! Sessenta 
anos após a Reforma e à medida que a impressão começava a sua irresistível ascensão, 
era toda a arquitectura do conhecimento medieval que era subitamente ameaçada de 
morte. O latim, a língua comum europeia, estava a desaparecer em favor das línguas 
"vulgares". O domínio absoluto da teologia estava a ser quebrado pelo nascimento 
das novas disciplinas da universidade moderna, secular e humanista... Esta 
extraordinária comunidade de intelectuais entrou subitamente em colapso. Todo um 
mundo de valores que tinha sido decisivo durante séculos - e que se pensava serem 
imutáveis - estava em colapso, atingido por uma morte devastadora. 

Muitos não compreenderam e recusaram esta mudança. Esta recusa é 
caracterizada na frase de Justus Lipsius pelo "Omnia". Se ele tivesse dito "Multa 
cadunt", (muitas coisas desaparecem), teria ajudado os seus contemporâneos a 
compreender a mudança. Mas ele recusou-o, provavelmente porque ele próprio não 
o compreendia10.  

Esta recusa de mudança, que muitas vezes resulta de um erro analítico, confunde 
a mudança de paradigma com o fim do mundo. Muitas pessoas sentem que se "o seu 
mundo" desaparece, o mundo inteiro desaparece. E isto não acontece ao nível do 
raciocínio, mas ao nível da angústia subconsciente que absorve as entranhas e é difícil 
de raciocinar... e de ultrapassar. 

Esta angústia impede frequentemente aqueles que têm medo e na morte de ver o 
que já está a nascer nas margens e nos interstícios do sistema dominante em crise. 

 
 
 

A imobilidade e impotência da alma: política e espiritualidade em Vaclav Havel. 
 
Pela primeira vez na história da humanidade, construímos uma civilização mundial 

que alcançou a capacidade técnica para se alimentar a si própria sem comprometer o 
seu futuro. No entanto, não o faz.  

Nunca houve tanta pobreza e miséria como hoje. Milhares de crianças morrem 
todos os dias de fome num silêncio espantoso. E o nosso próprio planeta está em 
perigo mortal. É a sobrevivência de todos nós que está em jogo.  

Que diabos se passa? Como podemos explicar este contraste gritante - e revoltante 
- entre as nossas capacidades tecnológicas e a nossa incapacidade de as utilizar para 
resolver os nossos problemas mais incómodos?  

Na realidade, parecemos incapazes de dirigir os nossos instrumentos e as nossas 
vontades individuais e colectivas para a vida: a nossa civilização não consegue, a 

                                                           
10 Não é humorístico descobrir que este homem que permaneceu na história europeia, símbolo do 
homem que não compreendeu a mudança de época, foi escolhido para dar o seu nome ao edifício do 
Conselho de Ministros da União Europeia, em Bruxelas, porque foi construído sobre a antiga Rue Juste 
Lipse. A sua estátua é entronizada na entrada principal. Não pode faltar... 
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fortiori, resolver o problema fundamental da sua própria sobrevivência. Sente-se a 
deslizar inexoravelmente em direcção ao absurdo e à morte. A morte da natureza e o 
declínio irreversível das espécies animais e vegetais. A inanição de centenas de 
milhões de crianças e adultos. Morte por suicídio de milhares de jovens e adultos nos 
países do Norte. Face a esta energia de morte, estamos, no fundo, divididos entre a 
revolta e o desespero.  

Este é o mal-estar fundamental do nosso tempo. 
Será possível mudar a polaridade, mudar algo nas profundezas do nosso 

inconsciente colectivo, ao nível da narrativa primordial, ao nível do mito fundador da 
nossa civilização mundial? Passar do instinto da morte para o instinto da vida, de uma 
cultura de violência para uma cultura de paz, revela-se hoje indispensável para 
assegurar a própria sobrevivência da espécie humana. Mas como é que isto pode ser 
feito? 

Esta é uma questão central. A sua dificuldade é proporcional às questões que cobre. 
Leva-nos às próprias raízes da nossa civilização ocidental, mas também, mais 
amplamente, às raízes da maioria das civilizações e culturas do mundo de hoje. E 
provavelmente nas raízes da estrutura patriarcal da nossa civilização mundial. 

Não, não temos..... 
Porque é que não estamos a fazer nada?  
Vaclav Havel é, parece-nos, aquele que melhor descreve esta doença da alma: "Esta 

inacção deve-se a uma falta desesperada de vontade e necessidade interior, ou seja, 
a obstáculos que pertencem ao reino da consciência e do espírito. Estou cada vez mais 
convencido de que a situação só pode ser invertida se uma mudança começar a ter 
lugar na esfera do próprio espírito, na relação do homem com o mundo, na sua 
aceitação dos valores da vida, na sua mentalidade, na sua forma de ser responsável"11. 

Estas declarações extraordinariamente lúcidas levam-nos ao nível mais profundo 
do mal-estar da nossa civilização moderna e industrial. A nossa civilização parece ter 
perdido a energia espiritual necessária para tomar decisões vitais. Será que perdeu a 
sua alma? Sinto-me tentado a acreditar que sim. Em qualquer caso, parece incapaz 
desse despertar ético, dessa recusa de fatalidade, que nos permitiria renovar o nosso 
instinto básico e fundamental de sobrevivência.  

Basicamente, as previsões de Max Weber sobre o desencantamento mundial 
tornaram-se realidade. O desencanto parece ter percolado de geração em geração, 
cada vez mais fundo... até à medula dos nossos ossos e dos nossos filhos. Não é o 
nosso desencanto que nos paralisa? 

Ao mesmo tempo que tocamos as profundezas mais profundas deste mal-estar 
mortal, a vida parece renascer, silenciosamente, no coração e na alma dos cidadãos 
de todo o mundo. Veremos isto no Capítulo 12. 

 

                                                           
11 Vaclav HAVEL: "Il est permis d'espérer" Calman Levy, Paris 1997, página 150.  
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CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 1: 
 

Neste primeiro capítulo, convidámos o leitor a descer à água muito fria do nosso 
subconsciente colectivo. Este não é um passo fácil. Mas é essencial. 

Encontrámos aí muita energia de morte. Tocámos as raízes da crise da nossa 
civilização, raízes de que é difícil falar e de que poucas pessoas falam, excepto alguns 
intelectuais. Vimos também que a geração mais jovem está na linha da frente da 
consciência, mas também na linha da frente do sofrimento causado por esta crise 
contemporânea. 

Tocámos na raiz do nosso desencanto individual e colectivo. 
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CAPÍTULO 2: O FIM DO PATRIARCADO 
 
 
 
Acabamos de ver que o mal-estar das fundações que enfrentamos é como uma 

energia paralisante da morte, uma "guerra contra a natureza" que é de facto uma 
guerra contra nós próprios, como o Director da UNESCO admiravelmente o disse. Ao 
fazer guerra à natureza, conseguimos virar a nossa violência contra nós próprios, 
contra os nossos filhos e contra as gerações futuras. 

Como ultrapassar isso? Como podemos ajudar a humanidade a optar pelos valores 
da vida? Há muito tempo que procuro nas bibliotecas teológicas uma reflexão 
inteligente sobre os valores da vida ou da morte, bem como sobre a violência. Só aí 
esperava reflexões sobre o pecado, mesmo o pecado original, que contribuíram para 
inscrever a violência e a morte como elementos constitutivos da própria natureza do 
homem, ou mesmo como consequências do pecado original.  

A religião cristã, tal como as outras grandes religiões do mundo contemporâneo, 
parece ter participado na sacralização da violência e da morte, gravando-as nas 
profundezas dos mitos fundadores da humanidade. A única esperança permitida: as 
acções humanas serão compensadas, "redimidas", pela salvação trazida por outra 
morte violenta de uma pessoa não-violenta.  

Se olharmos com atenção, será que a mensagem de Jesus e a dos grandes sábios 
da humanidade subscrevem esta sacralização da morte violenta e do sofrimento? Não 
propuseram eles um caminho diferente? E a sua primeira e fundamental intuição não 
terá sido desfigurada ao longo dos séculos? 

Antes de falarmos do fim do Patriarcado, precisamos de compreender a sua 
origem. De onde é que vem? Sempre existiu, ou é uma aparição relativamente recente 
na história da Humanidade?  

 
 

O Nascimento do Patriarcado: um novo relato da origem? 
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A resposta tomou para mim a forma de uma revelação e de um rosto. O de Nicou 
Dubois Le Clercq12 que me apresentou ao mundo da crítica inteligente do patriarcado. 
Ela fez-me descobrir os escritos de Riane Eisler,13 Marija14Gimbutas, Françoise Gange 
e outros. A sua descoberta é que a visão patriarcal que influenciou as narrativas 
originais da maioria das religiões contemporâneas é apresentada nestas narrativas 
como tendo estado sempre presente, enquanto que a visão patriarcal é um aspecto 
relativamente recente após milénios de civilização matrilinear. Segundo estes 
pioneiros, as palavras mais importantes da Bíblia seriam as primeiras palavras da 
primeira página: "No início". É esta palavra "começo" que apaga milhares de anos de 
civilizações matrilineares anteriores. 

Esta nova visão baseia-se na recente pesquisa arqueológica de Marija Gimbutas, 
que conseguiu demonstrar que a maioria dos arqueólogos, tanto humanos como 
muitas vezes eclesiásticos, se enganaram na sua interpretação das descobertas 
arqueológicas que datam de há mais de cinco mil anos. Uma vez que, de acordo com 
a Bíblia, não tinha havido civilização anterior, era normal não encontrar nada, mesmo 
que muitas pistas seguissem na direcção oposta. Foi necessário o rigor e a tenacidade 
das arqueólogas, como Gimbutas e outras, para começar a abrir uma grave brecha nas 
certezas das arqueólogas patriarcais.  

No entanto, parece cada vez mais certo que há cinco mil anos atrás, ou seja, três 
mil e quinhentos anos antes de Cristo, existiam na Europa, na Índia e na China 
civilizações muito menos violentas e mais conviviais, baseadas nos valores da vida. 
Estas civilizações, conhecidas como matrilineares, baseavam-se numa articulação 
diferente entre o feminino, o masculino e o sagrado.  

O culto principal foi o da deusa mãe, que exerceu a sua autoridade dando vida e 
ajudando a crescer. A sua acção foi exercida mesmo na morte, concebida como uma 
passagem para outro tipo de vida. Os corpos foram revestidos com a cor vermelha, a 
cor do sangue da Vida. Nestas civilizações, o sagrado articulava-se, portanto, em torno 
dos valores do dom da vida, da fertilidade, portanto também do prazer sexual e da 
criação artística e estética. O poder era um conceito positivo, orientado para a vida. 
Significava "fazer crescer", "fazer viver", "florescer" e, para tal, estabelecer padrões 
para o florescimento da vida.  

Entre estas civilizações muito antigas, é a civilização minóica (do rei Minos) em 
Creta, que é a mais próxima de nós. Também se fala de Malta, onde existem algumas 
escavações bastante importantes. Aqui estão as características principais: 

                                                           
12 Nicou Dubois- Le Clercq, é uma mulher visionária e pioneira, uma "paixão do século XXI" que vive 
diariamente o poder do amor sagrado. Ela fez-me descobrir os principais autores que passo a citar aqui. 
13 Riane EISLER, Le calice et l'épée, Robert Laffont, Paris, 1989. Voir aussi, Sacred Pleasure, Sex myth and 
the politics of the body. New paths to power and love, Shaftesbury, Dorset, Reino Unido, 1995. 
14 Marija GIMBUTAS: The Goddess and Gods of Old Europe, Berkeley, University of California Press, 
1982. Voir aussi GIMBUTAS: A Linguagem da Deusa. San Francisco Harper & Row, 1989, et GIMBUTAS: 
The civilization of the Goddess. São Francisco, Harper & Row, 1991. 
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1. As mulheres desempenharam um papel importante, especialmente nos ritos 
sagrados. Mas eles estavam em pé de igualdade com os homens. Seria um erro 
transpor e projectar o nosso paradigma de dominação. Não parece que nesta 
civilização os homens fossem dominados por mulheres, como no modelo 
patriarcal subsequente em que as mulheres eram e são dominadas por 
homens. 

2. Estas sociedades eram mais pacíficas do que as sociedades patriarcais. Na arte, 
não há vestígios de "batalhas heróicas" em que os homens se matem uns aos 
outros ou violem as mulheres. O poder foi concebido como o poder de dar vida 
e fazê-la crescer.  

3. As estruturas sociais eram mais igualitárias. Tudo indica que não houve 
grandes injustiças sociais. Embora algumas diferenças de estatuto social 
possam ser vistas nos túmulos. 

4. Esta civilização não parece ter construído grandes muros defensivos, nem ter 
tido grandes exércitos. É provavelmente por esta razão que eram muito 
vulneráveis às invasões e desapareceram por volta de 1100 AC.  

5. Tecnologicamente, não parece ter havido nenhum avanço sensacional. Por 
exemplo, estas civilizações não inventaram a escrita, pelo que ainda hoje é 
muito difícil para historiadores e arqueólogos saber exactamente como 
funcionavam.  

É impressionante notar que em todo o mundo, seja na Índia, China ou Europa, esta 
civilização mais feminina, centrada na vida e no prazer de existir, foi substituída por 
uma civilização patriarcal, centrada na morte violenta e no sofrimento. Em quase todo 
o lado houve conquistas e invasões violentas. E essas civilizações sem exércitos foram 
rapidamente esmagadas e espezinhadas.  

Neste "novo" mundo patriarcal do qual somos os últimos herdeiros, o poder já não 
é o de dar a vida, mas o de dar a morte, destruir a vida, subjugar o outro e ser 
obedecido a todo o custo. Em termos modernos, isto é expresso em "comando, 
conquista, controlo". A sexualidade é radicalmente desacralizada e degradada, o 
prazer é manchado, a mulher é apresentada como uma "tentação" e reduzida ao 
estado de um objecto de reprodução e/ou prazer. E o dom sagrado da vida é reduzido 
ao nível do castigo: "Darás à luz com dor". O sagrado também é deslocado: está agora 
aninhado no sangue da morte violenta e no sofrimento que salva. O sagrado muda em 
180°. Liga-se à renúncia da sexualidade, à mortificação do corpo e à desvalorização da 
vida na sua totalidade. A vida actual é um "vale de lágrimas" e não tem qualquer valor 
em si mesma. Só existe a antecâmara do céu, onde "cada lágrima será enxugada", 
como nos diz o Apocalipse. 

Esta transição cultural de mitos teve lugar gradualmente, através de uma subversão 
sistemática de símbolos e mitos sagrados. A Deusa Mãe, por exemplo, tornou-se 
gradualmente a Deusa Mãe com um cônjuge, depois a Esposa do Deus Pai e, 
finalmente, a Mãe de Deus, que já nem sequer tem uma patente divina no cristianismo 
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em particular, face ao Deus Pai Todo-Poderoso. Esta transformação subversiva dos 
mitos originais é admiravelmente descrita por Françoise Gange no seu livro La Guerre 
des Dieux contre la Mère Universelle15. Ela mostra de uma forma muito erudita que 
esta transição é obviamente não só o facto da tradição cristã, mas que se encontra em 
quase todos os grandes mitos presentes na terra por volta de 3500 AC. Um livro da 
Academia de Ciências Sociais de Pequim mostra que o mesmo fenómeno ocorreu na 
China ao mesmo tempo16.  

 
 

Reinterpretando o pecado original? 
 
Graças a estes autores, descobri também uma interpretação totalmente nova do 

início do Génesis, que já não seria a história que apresentava o cenário do pecado 
original, mas simplesmente uma transição entre mitos e símbolos matrilineares e 
símbolos patriarcais, como se encontra em todos os mitos da época. Para o fazer, a 
narrativa demoniza e rebaixa irremediavelmente os ritos e símbolos mais sagrados da 
narrativa primordial feminina, enquanto sacraliza violentamente os símbolos da nova 
narrativa patriarcal.  

Esta nova interpretação é interessante e provavelmente bastante sólida. Resta 
saber o que deve ser feito com o relato do pecado original em si. Caso se decida que 
o pecado original não é a mensagem central mas um pormenor da transição mítica, 
então a tradição cristã pode livrar-se de um peso gigantesco de culpa individual e 
colectiva que tem vindo a grassar na nossa civilização ocidental há quase dois milénios. 
(Santo Agostinho é o grande inventor do conceito de "pecado original". Foi seguido 
por São Anselmo que forjou a "teologia da redenção" na Idade Média).  

E então teríamos de repensar em profundidade a nossa interpretação da 
mensagem de Jesus: se Ele não é tanto aquele que "nos salva dos nossos pecados", o 
que é que Ele nos traz? Talvez a Boa Nova seja uma nova forma de ultrapassar a 
violência e de avançar para um modo de vida mais elevado, centrado na fonte do 
divino em cada um de nós. ("O Reino de Deus está dentro de cada um de vós").  

Tudo isto leva a uma reinterpretação bastante fundamental do cristianismo que 
pode ser muito enriquecedora, talvez nos aproxime da essência da mensagem de 
Jesus e, em qualquer caso, nos faça vê-la sob uma luz bastante diferente. 

 
 

A Passagem de Matrilineal a Patriarcal. 
 

                                                           
15 Françoise GANGE, Les Dieux Menteurs, Éditions "Indigo" e "Côté femmes", Paris, 1998 (esgotado). 
Re-edição: La guerre des dieux contre la mère universelle Éditions Alphée, Paris, Mónaco, 2006. 
16 Beijing Academy of Social Sciences , "The chalice and the Blade in Chinese culture" (O cálice e a lâmina 
na cultura chinesa): As relações de género e os modelos sociais. Editor-chefe: MIN Jiayin, Pequim 1995.  



 

36 
 

36 

Vamos analisar o texto com mais detalhe. A cena do pecado original no Jardim do 
Éden, ou Paraíso Terrestre, apresenta quatro dos símbolos mais importantes e 
sagrados da Religião da Deusa Mãe. 

1. A mulher que é o sexo sagrado, o símbolo do dom e da vida, da sabedoria e do 
conhecimento sagrado. Ela herda da divindade suprema, a deusa mãe. Ela é a 
suma sacerdotisa da vida, da sexualidade e do prazer sagrado. O seu poder é 
um poder crescente. 

2. A serpente é o principal atributo do poder da Vida da deusa mãe. É o símbolo 
da sabedoria eterna e da vida que jorra, à medida que se renova, mudando a 
sua pele.  

3. A árvore da vida é um dos principais símbolos da vida. Dá-lhe, fazendo a ligação 
entre o céu e a terra. As suas raízes mergulham na terra e os seus ramos tocam 
o céu. A árvore é explicitamente apresentada como "boa para comer, atraente 
para olhar, preciosa para agir com clarividência" (Génesis, III,6).  

4. A relação do homem e da mulher é o coração do sagrado. A sexualidade e o 
prazer são sagrados. Através do seu amor, homem e mulher têm acesso a 
experiências extasiantes que abrem as portas do conhecimento místico. 

 
Agora, a história tentará - em menos de uma página - inverter e subverter 

totalmente o significado profundo de todos estes símbolos, um após o outro. Fá-lo-á 
desacreditando-os, demonizando-os ou brandindo maldições contra eles.  

1. A Mulher é amaldiçoada para sempre e é colada com uma imagem de 
inferioridade que não entende nada, de pecaminosidade arrastada pela sua 
sensualidade e curiosidade perversa, que arrasta o homem para "a queda" que 
será A catástrofe na história da Humanidade. O seu desejo sexual é portanto 
muito negativo, uma vez que é a causa dos infortúnios da humanidade. Diz-se 
explicitamente que o homem irá dominá-la. Quanto ao poder de dar vida, é 
transformado numa maldição e num cenário de sofrimento "Darás à luz com 
dor", diz o texto. Como se pode ver, tudo está perfeitamente invertido. E 
continuamos a viver nesta inversão... sem o saber. 

2. A serpente está amaldiçoada. A tradição irá ainda mais longe do que a própria 
história: transformará a serpente num símbolo do diabo. Aquele que era um 
dos principais atributos da deusa torna-se hostil à mulher que lhe irá esmagar 
a cabeça. Ele torna-se o animal mais sórdido da criação, uma vez que ele 
próprio é o demónio! 

3. A árvore da vida e da sabedoria é atingida pelo relâmpago do proibido. Comer 
do fruto da árvore da vida para conhecer o bem e o mal era o objectivo último 
da sabedoria na visão do mito anterior. Agora é um perigo mortal anunciado 
pelo próprio Deus e sancionado pelos factos. A árvore da vida será substituída 
pela cruz de madeira morta, símbolo da morte do Salvador e do sofrimento 
redentor. 
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4. O eros sagrado entre homem e mulher é substituído por um casal onde o 
homem detém o poder e a mulher é ridicularizada e inferior para sempre. "E 
tinham vergonha porque estavam nus". Durante alguns milénios, a 
sexualidade tem estado associada à culpa. Já não há espaço para uma visão 
positiva da Vida, portanto das mulheres, do corpo e da sexualidade.  

 
Assim, como se pode ver, há uma inversão de 180 graus do sagrado. Passamos de 

um matrilinear sagrado de ligação à Vida, centrado na mulher, para um patriarcal 
sagrado de desconexão da Vida, centrado em Deus Pai, no homem exclusivamente e 
na morte violenta como fonte de redenção. Todos os símbolos matrilineares, um por 
um, são rebaixados e transformados no seu oposto. (ver Apêndice 1, Figura 2 ) 

 
 

 O crime é perfeito 
 
Com a Bíblia, como em outras histórias do mesmo período, o crime é perfeito: não 

há alternativa porque as civilizações que existiam antes foram perfeitamente 
apagadas.  

De facto, como qualquer mito de origem, a Bíblia dá e determina os significados 
"na origem", ou seja, não pode haver outro significado, uma vez que não há 
necessariamente nada antes da origem. Portanto, isto antes (matrilinear) é 
perfeitamente apagado e, portanto, o matrilinear nunca existiu. Ainda hoje a podemos 
ouvir, porque muitas pessoas duvidam da própria existência deste matrilinear. 

Somos, portanto, ainda e sempre prisioneiros desta narrativa patriarcal "original" 
que continua a fundar a nossa vida individual e colectiva durante milhares de anos, 
uma vez que sempre o foi. 

 
 

Ao abrir o passado, eles abrem o futuro. 
 
A vantagem desta nova visão matrilinear é que ela se abre. Abrindo o passado e 

exumando anteriores civilizações "primitivas", os pioneiros Eisler e Gimbutas 
deslegitimaram as narrativas patriarcais violentas centradas nos homens e na morte, 
que nos foram apresentadas como as únicas possíveis, uma vez que eram as narrativas 
originais. Estas narrativas, estas narrativas patriarcais de origem apagaram assim 
sistemática e eficazmente qualquer possibilidade de alternativa ao nível do nosso 
inconsciente colectivo.  

Ao abrir o passado, estas mulheres pioneiras abriram o futuro para nós. E esta 
abertura vem precisamente na altura certa porque a sociedade transmoderna do 
conhecimento em que estamos a entrar precisa precisamente de uma fundação de 
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novos valores que sejam mais suaves e mais parecidos com valores matrilineares. Isto 
são boas notícias! 

Aqui estamos a tocar no que é chamado no jargão intelectual actual, uma mudança 
na narrativa narrativa global. Uma "narrativa" é a descrição do que é a natureza 
humana, o homem, a mulher, o sagrado e o próprio significado da nossa civilização 
global. É esta história, esta narrativa que está fundamentalmente a mudar e a quebrar 
um impasse (patriarcal) em que a nossa Humanidade está envolvida há não menos de 
cinco mil anos.  

Esta é outra forma de dizer que estamos a mudar de paradigma. 
 

 
O fim do Patriarcado: o rei está nu. 

 
Se seguirmos a visão esboçada acima, que tenta demonstrar que o Patriarcado foi 

apenas um período de transição - finalmente muito violento - na história da 
Humanidade, então um enorme peso é retirado dos nossos ombros.  

Não, a violência que flagela as nossas sociedades não faz parte da natureza humana 
desde o início. Não, os valores patriarcais não são eternos. Não, eles nem sempre 
existiram. Não, eles não fazem parte da natureza humana porque teriam estado lá 
desde o início. De repente, vemos que o rei está nu e que o patriarcado é afinal apenas 
um período da nossa história. Não é inevitável.  

Voltando ao tempo presente, é também claro que, embora nos tenham permitido 
dar saltos quânticos em ciência e tecnologia, os valores patriarcais são incapazes de 
nos ajudar a avançar em direcção a um futuro sustentável. E devemos portanto 
concluir que eles já estão terminados como um sistema de referência, como uma 
narrativa básica. O seu horizonte de significado de "conquista, comando e controlo", 
já não se adequa à nossa civilização global em perigo de vida.  

Dito de outra forma, podemos dizer que a nossa sociedade está farta de um excesso 
de valores patriarcais. E que é também tempo, como Riane Eisler sugere, de reescrever 
estas narrativas originais no sentido de uma verdadeira parceria entre os valores 
femininos e masculinos.  

 
 

Quando o sagrado é transformado... 
 
Vimos - especialmente nos textos da Bíblia - que a mutação de matrilinear para 

patriarcal foi de facto uma mutação do próprio sagrado. Enquanto que para a 
civilização matrilinear o sagrado estava ligado à vida e ao dom da vida, portanto à 
mulher, vista como divina e filha da Deusa Mãe, o sagrado patriarcal está mais ligado 
a Deus Pai, ao homem e à morte violenta que é sagrada como caminho de redenção e 
salvação. Esta foi a transição há cinco mil anos atrás. 
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Mas hoje vemos uma nova mudança no sagrado. Num congresso em Salzburgo17 
onde a mudança de valores estava a ser discutida, um orador disse: "O que era sagrado 
para a minha avó já não é sagrado para a minha filha". E a assembleia concordou. 

Há uma mudança importante, mesmo uma mudança radical na percepção do 
sagrado que está a acontecer diante dos nossos olhos, dentro das nossas próprias 
famílias, e de formas diferentes e por vezes paradoxais em todo o mundo, de uma 
forma ou de outra. 

Como podemos caracterizar esta mutação do sagrado18? 
Hipotecamos que a sacralidade das gerações anteriores era uma sacralidade de 

"separação". Algo é sagrado se estiver muito longe, na montanha19. O padre ou o 
monge é sagrado porque tem uma vida distante da vida quotidiana. Ele é coelibatus. 
Isto significa em latim "que já habita os céus". Ao afastar-se da vida familiar e 
económica, aproxima-se do divino. Do mesmo modo, a mort-ificação do corpo foi vista 
como um caminho privilegiado para o divino, uma vez que o corpo é visto como um 
obstáculo para o sagrado. O sagrado foi visto como estando relacionado com a morte 
e o distanciamento da Vida, e não com a ligação com a Vida. O nosso sagrado tem 
sido, portanto, durante milénios, totalmente patriarcal, sem que nos apercebamos 
realmente disso. 

E de repente, ao falar com os meus filhos, e com a geração mais nova, vejo que eles 
têm uma visão do sagrado que é totalmente diferente da das gerações anteriores. 
Qual é a sua visão do sagrado? 
 
 
Rumo a um Sacramento Pós-Patrimonial  

 
Parece-me que posso fazer a seguinte suposição. A geração mais jovem é 

totalmente transmoderna. Já está na nova "narrativa". Para eles, a urgência absoluta 
é a sobrevivência da Humanidade. Esta urgência toca no que constitui para eles o valor 
supremo, e portanto o sagrado. Para sobreviverem juntos, é super urgente considerar 
a natureza de forma diferente, que a modernidade desprezou e explorou sem 
vergonha. Será uma questão de reconexão com o cosmos e a natureza. Em suma, 
temos de redescobrir urgentemente uma religação sagrada, uma Vida sagrada. 

                                                           
17 Congresso denominado "TRILOGUE", organizado pelo antigo Chanceler Dr. Wolfgang Schlüssel e pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros austríaco, de 13 a 15 de Agosto de cada ano. 
18 Vamos ler com interesse o recente livro de Basarab Nicolescu: Le Sacré aujourd'hui, Le Rocher, 
Mónaco, 2003.  
19 O princípio muitas vezes repetido durante a minha formação teológica foi "Terrena despreicere et 
amare celestia"... (Desprezando as coisas da Terra e amando as coisas do céu). "COELIBATUS" (celibato) 
significava literalmente "aquele que já habita no céu". O aforismo de Platão também era 
frequentemente citado: "O corpo é a prisão da alma". Era portanto necessário MORTIFICAR o mais 
possível os nossos corpos a fim de libertar as nossas almas. 
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A nossa era está portanto em busca de uma sacralidade da Vida (póspatriarcal) e 
de uma reconexão com o cosmos. Esta era transmoderna está a avançar para uma 
sacralidade mais matrilinear, sem conhecer a origem histórica do patriarcado, mas sim 
por uma vontade de sobreviver.  

A razão mais profunda para o fim do patriarcado é que a santidade que lhe está 
subjacente já desapareceu entre a maioria da geração mais jovem. A geração mais 
jovem já não funciona com a mesma santidade com que nós. 

 
 
 
 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 2:  
 

O patriarcado já acabou, mas... 
 
 
Patriarcado, como uma estrutura mental inconsciente multi-milenar e como uma 

narrativa já terminou, se aceitarmos que estamos num horizonte de mudança de 
significado.  

A nossa civilização está a reconstruir os seus valores básicos utilizando um novo 
cocktail de valores. Estamos provavelmente a caminhar para uma mistura de alguns 
valores patriarcais e alguns valores pré-patriarcais (matrilineares). E isto está a 
acontecer - já - a uma profundidade que muitas vezes nos faz falta, no subconsciente 
de milhões de pessoas na Terra de hoje.  

No final deste segundo capítulo, a nossa hipótese é, portanto, a seguinte. Os 
valores patriarcais estão mortos como um horizonte de valores. Já não fazem sentido, 
precisamente porque não são capazes de fornecer uma solução construtiva no novo 
horizonte de significado que é a nossa sobrevivência colectiva.  

Dentro de alguns anos, uma fundação de valores com cinco mil anos está a 
desaparecer. 

Mas reconheçamos que os valores patriarcais têm sido certamente relativamente 
eficazes no horizonte de significado anterior de capacitação da mente e inteligência 
humanas e de desenvolvimento da inteligência analítica, prática e racional. Os valores 
patriarcais têm sido úteis para as conquistas: expansões e invasões, colonização, e 
finalmente a "conquista" da Lua. Foram úteis para o desenvolvimento de uma ciência 
e tecnologia conquistadora.  

Já não o são quando se trata de sobreviver, protegendo o nosso "planeta azul" em 
perigo. Porque estão demasiado concentrados na morte, e não na vida. 
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O fenómeno do dinossauro 
 
Infelizmente, a maioria das nossas instituições são ainda 95% patriarcais e 

piramidais. Operamos rodeados por muitos dinossauros que sabem que estão 
ameaçados de morte e muitas vezes não sabem o que fazer.  

As estruturas do passado não devem ser atacadas ou criticadas. Tiveram o mérito 
de nos transportar até aos dias de hoje.  

O mais urgente é começar a trabalhar e construir, ao lado destas estruturas 
piramidais que nem todas conseguirão transformar-se, novas empresas e instituições 
em redes que não sejam piramidais, flexíveis e transparentes. Em suma, um trabalho 
enorme e muito criativo espera-nos, para repensar e reconstruir as nossas instituições 
e a nossa sociedade global. 

Naturalmente, tudo isto também representa uma séria ameaça aos valores 
patriarcais, que são os actuais gestores destas instituições e estruturas religiosas, 
políticas, económicas e outras. Estes gestores têm uma sensação confusa de que o seu 
poder está seriamente ameaçado e que o seu horizonte está bloqueado. Isto torna-os 
por vezes agressivos e até perigosos. Daí os excessos que estamos actualmente a 
observar. É a isto que eu chamo o fenómeno dos dinossauros, que se está a tornar 
cada vez mais agressivo porque se sente condenado e não tem mais nada a perder. 

Estamos de facto a assistir a um regresso ao obscurantismo mais bárbaro. O 
caminho - clama por vingança no céu! - em que alguns homens no Afeganistão, por 
exemplo, utilizam interpretações pré-modernas e patriarcais do Islão para oprimir as 
mulheres, é suficiente para se convencerem disso.  

Além disso, o patriarcado tem sido reforçado nos últimos séculos pela 
modernidade, pela forma moderna de pensar e de agir. A ligação do patriarcado à 
modernidade fomentou uma civilização ainda mais claramente centrada na morte e 
ainda menos nos valores da vida. Tornámo-nos assim ainda mais claramente 
desligados da vida. 

Mas isto leva-nos ao capítulo seguinte. O fim da modernidade. 
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CAPÍTULO 3 : 
 

 O FIM DA MODERNIDADE  
 

 
 

"Civilização nascida no Ocidente,  
lançando com o passado,  

acreditava estar a caminhar para um futuro de progresso infinito,  
graças ao progresso conjunto da ciência, da razão,  

história, economia, democracia.  
Mas aprendemos, com Hiroshima,  

que a ciência era ambivalente;  
temos visto a razão regredir e o delírio estalinista  

tomar a máscara da razão histórica;  
vimos que não há leis da história...  

guiando-nos irresistivelmente em direcção a um futuro brilhante;  
vimos que o triunfo da democracia foi apenas  

em nenhum lugar permanentemente segurado;  
vimos que o desenvolvimento industrial pode levar  

devastação cultural e poluição mortífera;  
temos visto que a civilização do bem-estar  

poderia produzir desconforto ao mesmo tempo. 
 Se a modernidade for definida como fé incondicional...  

em progresso, em técnica, em ciência,  
no desenvolvimento económico,  

então esta modernidade está morta. »20 
 

Edgar MORI 

                                                           
20Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Paris, Le Seuil, Paris, 2000, p.76. 
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A modernidade como uma visão do mundo, como um horizonte de significado e 

como uma narrativa básica já está morta porque não ajuda eficazmente a humanidade 
a avançar para um futuro sustentável. A modernidade está acabada porque já não tem 
futuro. 

Estamos portanto no processo de mudança da nossa narrativa, da nossa visão do 
mundo ou do nosso paradigma, precisamente porque somos confrontados com a 
urgência da nossa sobrevivência colectiva.  

Estamos a passar do paradigma moderno para o paradigma "planetário" ou 
"transmoderno". E esta mudança começou simbolicamente no dia em que os 
astronautas americanos regressaram da Lua e mostraram as primeiras imagens do 
planeta azul. Outros traçam o fim da modernidade até Hiroshima em 1945. As opiniões 
dividem-se. 

 
 

Uma definição de paradigmas 
 
O que é um paradigma?  
Em primeiro lugar, a palavra vem da palavra grega paradeigma que significa 

"exemplo". Isto não nos ajuda muito.  
Tanto quanto sei, foi principalmente o livro do professor de Harvard Thomas 

Kuhn21que popularizou o termo, mostrando que a ciência progrediu ao longo da sua 
história por saltos e fronteiras e por conflitos muito duros entre diferentes 
interpretações científicas, que ele chamou "paradigmas". Sempre que alguém surge 
com uma nova hipótese de trabalho (um novo paradigma, como a mecânica quântica, 
por exemplo) baseada em experiências reproduzíveis, ele coloca em crise os 
proponentes da explicação oficial anterior. Kuhn descreve as famosas quatro fases do 
aparecimento de um novo paradigma científico, ou seja, um novo método de 
explicação dos fenómenos científicos.  

1. Antes de mais, o novo paradigma está a ser ignorado. 
2. Depois é ridicularizado como absolutamente inadmissível e sem importância, 
3. Depois é atacado de forma selvagem, por vezes até na vida privada do 

inventor, 
4. E finalmente todos concordam que esta é a única forma de pensar a partir de 

agora, e que "A propósito, todos sempre pensaram desta forma! 
 

                                                           
21 Thomas KUHN: A estrutura das revoluções científicas. (Trad. Laure MEYER) Colecção " Champ " Edition 
Flammarion, Paris, 1999. Ver também Karl POPPER, Objective knowledge, Oxford Clarendon Press, 
1972. (Trad.) La connaissance objective, Bruxelas, Éditions Complexe, 1973.  
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Outro autor americano de renome, Willis Harman, escreveu um dos melhores livros 
sobre a mudança de paradigma22. Eis a sua definição: "Um paradigma é a base da 
forma de perceber, pensar, julgar e agir que está associada a uma visão particular da 
realidade. O paradigma de uma civilização determina como ela se vê a si própria, a 
natureza da realidade, a sociedade, o mundo à sua volta e o propósito da existência.23 
» 

Os paradigmas determinam não só os nossos pensamentos, mas a própria forma 
como percebemos a vida. Quando uma civilização deixa um paradigma para outro, 
esta mudança vai para o próprio coração das nossas vidas. Veremos também que, 
politicamente, a transferência de poder é mais frequentemente violenta: guerras, 
revoluções, etc. 

 
 

O que é que se entende por "paradigma moderno"? 
 
Recordemos que no final da Idade Média, era praticamente impossível para 

cientistas como Copérnico e Galileu prosseguir as suas investigações sem serem 
ameaçados de morte pela Inquisição da Igreja Católica.  

A modernidade foi, portanto, acima de tudo, um movimento de libertação deste 
obscurantismo eclesiástico. Este movimento de ideias deu-se um novo objectivo, um 
novo horizonte, uma nova visão, uma nova forma de olhar para a relação com a 
verdade. Esta nova forma de ver a vida (paradigma), esta nova "narrativa" tem sido 
muito bem sucedida. Ao longo dos séculos, conduziu a uma extraordinária expansão 
da ciência e da tecnologia, o que levou ao advento da sociedade industrial. 

O objectivo, o valor supremo da visão moderna é o de uma emancipação da 
inteligência humana de todo o obscurantismo de qualquer tipo. E este reflexo de 
capacitação está ainda profundamente enraizado em muitos intelectuais. Há como 
que uma memória colectiva subconsciente, um reflexo colectivo de empoderamento 
que ainda está profundamente enraizado e muito poderoso. Tomemos um exemplo. 
O escândalo das caricaturas de Maomé num jornal dinamarquês. Qualquer que seja o 
juízo sobre os méritos, permitam-me chamar a atenção para a elevação de escudos 
para proteger a autonomia da inteligência humana. As velhas feridas do inconsciente 
colectivo voltaram a surgir. 

 
 

                                                           
22 Willis HARMAN "Global Mind Change: the promise of the XXI century" Segunda edição 1998, Berret 
e Koelher, São Francisco. Inédito em francês. 
23  Willis HARMAN, An incomplete guide to the future, San Francisco Book Co, San Francisco, 1976.
  



 

45 
 

45 

Porque é que o paradigma moderno está em crise grave? 
 

A humanidade sente que foi longe demais na análise, separação, dissecação do 
pensamento e disciplinas. Na esteira de Descartes, salteámos demasiados problemas 
para fingir resolvê-los. A nossa civilização também foi longe demais nos valores da 
conquista, da submissão dos adversários e do controlo. Demasiado longe na conquista 
da natureza, oceanos, continentes, outras culturas, outras religiões. Demasiado longe 
na conquista das nossas personalidades e da nossa psique pela razão, por argumentos 
racionais e analíticos. Demasiado longe na exaltação do sofrimento e no desprezo pelo 
prazer e pela sexualidade, demasiado longe na ignorância e no desprezo pelos nossos 
corpos e pela nossa sensibilidade.  

A nossa civilização mundial já não aguenta mais. Nem a Terra: mostra-o através de 
convulsões ambientais e climáticas cada vez mais claras e preocupantes. Outras 
culturas começam a exigir e a falar, a reprovar-nos pela arrogância mortífera e 
generalizada da modernidade ocidental em relação a elas, tudo isto é novo para nós, 
que não vemos a face oculta do nosso comportamento "moderno", a nossa zona 
cinzenta colectiva. 

Por isso, precisamos urgentemente de salvar a Terra. O nosso novo horizonte de 
significado é agora a nossa sobrevivência colectiva. Esta é a razão pela qual a 
modernidade está a chegar ao fim. Mas vejamos mais de perto. 

 
 

Um novo significado no horizonte: o planeta...a ser salvo... 
 
Acabámos de ver que o horizonte de significado da modernidade tinha sido este 

desejo de fortalecer o espírito humano face ao obscurantismo da Idade Média.  
Mas acabámos de ver que hoje vivemos numa narrativa completamente diferente: 

a necessidade absoluta de assegurar a nossa sobrevivência colectiva e a das gerações 
futuras.  

Desde que nós, os cidadãos do mundo vimos as primeiras imagens da Terra, 
trazidas pelos astronautas, como uma bola azul maravilhosa mas frágil, desde então 
entrámos na era planetária, o paradigma planetário (ou transmoderno). Porque uma 
nova mas absoluta prioridade se nos impôs subitamente: temos de preservar e 
proteger esta "bela bola azul" se quisermos sobreviver.  

E assim a principal razão para a mudança de paradigma é que o horizonte de 
significado mudou completamente nos poucos anos desde que os astronautas 
regressaram da missão Apollo 11 em 1969. Não estamos de todo na mesma visão. E 
estamos todos, por assim dizer, perturbados porque estamos desesperadamente à 
procura de um sistema de pensamento e acção que corresponda ao nosso novo 
horizonte de significado: salvar o planeta. 
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Quando a ciência mostra o caminho, mudando o paradigma. 
 
Quando analisamos seriamente a evolução da física e o aparecimento da física 
quântica, somos confrontados com um fenómeno espantoso: as grandes descobertas 
da física quântica datam de há 100 anos atrás. Em 1900, Max Planck lançou as bases 
para esta nova física, e cerca de 20 anos mais tarde Niels Bohr (Prémio Nobel 1922) e 
Werner Heisenberg (Prémio Nobel 1929) lançaram as bases para uma visão 
completamente nova da realidade.  
Ouçamos Hans Peter Dürr, antigo director do famoso Instituto Max Planck em 
Munique e galardoado com o Prémio Nobel alternativo. Segundo ele, estas 
descobertas "não são apenas um novo paradigma, elas exigem que pensemos de 
forma completamente diferente".24 "Ele observa que nos últimos cem anos, a 
tecnologia incorporou largamente os avanços da física quântica, mas infelizmente a 
visão teórica da física quase não mudou.  
Porque somos confrontados com uma visão teórica completamente diferente, e não 
a integramos. "A razão pela qual a física moderna é mal assimilada a nível teórico e de 
conteúdo, embora seja aceite a nível prático e técnico, está indubitavelmente ligada 
ao facto de estar tão distante do caminho batido que se diz imediatamente a si 
próprio: "Isso não pode ser verdade! É tão paradoxal que eu não compreendo! "».  
Vamos entrar num pouco mais de detalhe. A nossa abordagem "científica" clássica é 
a de fragmentar e decompor. A ciência baseia-se numa abordagem analítica e utiliza 
métodos redutores. Portanto, o que não pode ser considerado objectivamente não é 
adequado para a investigação tradicional. Esta abordagem é comparável a um 
pescador que usa uma rede de malha grande e conclui que não há peixe no mar abaixo 
do tamanho da malha! Apesar destes métodos de investigação reducionista, a ciência 
reivindica uma capacidade de fazer declarações vinculativas sobre a realidade. Estas 
declarações evocam então o princípio de um picador em que a realidade seria 
introduzida e passada. E muitos cientistas estão sob a falsa impressão de que a 
realidade inicial tem a forma dos cortes do helicóptero.  
Mencionemos também uma crítica inteligente aos limites da ciência "moderna" 
baseada nas descobertas da própria ciência, por Jean Staune,25na primeira parte do 
seu livro. Ele mostra de forma aprofundada e original como as descobertas em 
diferentes campos da ciência actual o estão a forçar a mudar de paradigma e de 
método. 

                                                           
24Hans Peter DÜRR(+): A visão global holística do mundo proposta pela ciência actual no Nobel alternatif 
13 retratos das edições "la Plage", Sète, 2008. www.laplage.fr página 33  
25 Jean STAUNE: As chaves do futuro: reinventar juntos a sociedade, a economia e a ciência. Plon, Paris 
2015 & A nossa existência tem algum significado? Une indête scientifique et philosophique Editions: 
Presses de la Renaissance, Plon, Paris, 2007  

http://www.laplage.fr/
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Um método analítico ineficaz face aos novos problemas da nossa sobrevivência. 

 
O paradigma moderno, que é analítico, é extremamente eficaz para nos levar até à 

Lua. Mas ao que parece: 
1. a modernidade é incapaz de pensar de uma forma sintética e holística. Para 

resolver os problemas da nossa sobrevivência colectiva, temos de facto de 
levar o problema tão globalmente quanto possível, porque temos de fazer 
economia, botânica, química, física, meteorologia, ciência política, 
probabilidades, etc., ao mesmo tempo. E os métodos analíticos modernos 
estão a provar ser uma abordagem transdisciplinar. De facto, a modernidade 
tende a seguir o conselho de Descartes para decompor qualquer problema 
difícil em partes mais fáceis de analisar e resolver. Para que no final do dia 
tenhamos apenas peças de soluções, ou soluções parciais. Nunca uma solução 
global. Esse é o problema. Por exemplo, se tiver um problema e for encontrar 
as suas autoridades locais, nacionais ou europeias, será obrigado a formatar o 
seu pedido, adaptando-o aos diferentes ministérios e departamentos. Depois, 
com o tempo, receberá respostas diferentes de cada um dos ministérios. E 
cabe-lhe a si fazer a síntese. Isto nem sempre é fácil, e por vezes impossível. 

2. A modernidade é também incapaz de se repensar completamente como um 
sistema para se chegar a uma solução sustentável para o nosso futuro. De 
facto, precisamos de repensar profundamente os nossos sistemas económicos 
e políticos para que sejam orientados para a vida e para as gerações futuras e 
não para a nossa morte colectiva. 

3. Os líderes "modernos" são um pouco como o capitão do Titanic. Fazem o que 
podem para limitar os danos, mas os mais lúcidos sentem-se profundamente 
impotentes. Porque o importante é aprender a pensar de forma diferente. E 
isso não é fácil, se não quase impossível no seu contexto. Têm de permanecer 
no Titanic. 

4. Portanto... (limpa a garganta) Uma vez que o sistema de pensamento moderno 
não é capaz de responder adequadamente aos desafios actuais, está 
terminado. A modernidade está em crise mortal no início do século XXI porque 
o seu horizonte de significado não é capaz de ajudar a humanidade face à 
urgência da sua sobrevivência.  

 
Hoje estamos em busca de soluções holísticas, sintéticas e globais para a nossa 
sobrevivência colectiva. Precisamos de repensar ao mesmo tempo: 

 a economia global (economia). A nossa economia industrial e capitalista 
baseada no crescimento quantitativo está a levar-nos directamente para a parede. 
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Temos absolutamente de mudar o nosso conceito de crescimento, se quisermos 
sobreviver.  

 a nossa relação com a natureza e o ambiente (filosofia e antropologia),  

 mas também a nossa relação com o sagrado, uma vez que desacralizámos de 
tal forma a natureza que nos permitimos profaná-la (filosofia e teologias).  

 Finalmente, precisamos também de repensar os nossos sistemas políticos que 
nem sequer são capazes de lançar um debate adequado (ciência política). Al Gore teve 
de esperar até já não estar na política para poder fazer o filme que o tornou muito 
mais famoso do que a sua carreira política. 

 
A narrativa moderna já não se adequa à nossa civilização global em busca da sua 

própria sobrevivência. A modernidade está a chegar ao fim. Pode dizer-se que morreu 
como um horizonte de significado no início do século XXI. 

 
 
 

Difícil mudar de paradigma... é perigoso. 
 
Sim, a mudança de paradigmas é um exercício delicado, doloroso e laborioso. 

Afinal, não mudas a tua cultura, a tua maneira de ver e julgar as pessoas e coisas como 
tu mudas de camisa. O nascimento de um novo mundo é sempre difícil e perigoso. 

Este terceiro nível de mudança (o fim da modernidade) é o mais difícil de identificar 
e descrever porque fala da própria forma como encaramos a realidade. Fala dos 
espectáculos através dos quais percebemos a realidade. O "paradigma" são 
precisamente estes espectáculos, nomeadamente o conjunto de valores e 
preconceitos implícitos através dos quais apreendemos a realidade. A maior 
dificuldade é que as pessoas não estão conscientes de que estão a usar óculos. E 
certamente os modernos, já o vimos. A maioria dos intelectuais modernos estão 
convencidos de que são objectivos. Eles estão convencidos de que não têm óculos. 
Portanto, não têm necessidade de reflectir sobre nenhum paradigma. 

Outra dificuldade é que não é este ou aquele valor que muda, mas é a matriz de 
valores, o conjunto de valores e, acima de tudo, a relação e hierarquia entre eles. É 
por isso que se fala de uma matriz de valores. Uma matriz de factores é, em 
matemática, um conjunto de factores ligados entre si por certas equações.  

Mas a maior dificuldade é política e institucional. É difícil, se não muito perigoso, 
enfrentar as estruturas existentes. 
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CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 3: 
 

A modernidade está assim a chegar ao fim, mas a maioria dos cidadãos do mundo 
não estão conscientes disso, mesmo que alguns estejam mais ou menos conscientes 
disso. Tudo acontece num silêncio silencioso. Um mundo está a morrer. Mas num 
silêncio espantoso. Porquê este silêncio? 

 
 

Silêncio dos intelectuais. 
 
Uma das razões é que os intelectuais que deveriam explicar a situação ao público 

não estão de todo convencidos da mudança que está a ocorrer. Pelo contrário, 
tenderiam a continuar a brandir implicitamente o slogan "da modernidade não há 
salvação". De facto, há muitos intelectuais que estão convencidos de que se se deixa 
a modernidade, só se pode ir em direcção ao caos. Eles estão convencidos de que não 
há porta para o futuro. Há apenas uma porta para as costas, para o obscurantismo 
medieval que desperta o sofrimento do nosso inconsciente colectivo: guerras de 
religião, cruzadas, a Inquisição. Sim, há algo a temer se realmente não houver porta 
da frente... Mas há uma. Trataremos do assunto na segunda parte. 

 
 

Extrema dificuldade para as instituições se adaptarem à mudança. 
 
A outra razão é mais política. É praticamente impossível para uma instituição 

mudar o seu paradigma porque uma instituição é feita para durar, não para mudar.  
Compreendi isto quando trabalhei na Comissão Europeia. A ideia dos Pais 

Fundadores, Monnet, Schuman, Adenauer, Spaak, de Gasperi, etc., era precisamente 
criar no centro da União Europeia, que nessa altura se chamava "Comunidade 
Europeia", uma instituição que os sobrevivesse e durasse para ser um elemento 
estabilizador na sua intuição inicial: a não-violência entre os Estados europeus e, 
portanto, a estabilização definitiva do nosso continente. 

E aqui nós, a "Célula de Prospectiva" criada pelo Presidente da Comissão, Jacques 
Delors, colocámos a questão da mudança de visão (paradigma) e convidámos assim a 
instituição a pensar na mudança, a fim de se adaptar à nova era. Era uma mensagem 
que podia ser ouvida por funcionários públicos individuais, muitas vezes com grande 
interesse, por vezes com cepticismo. Mas a nível institucional, era uma mensagem que 
era muito difícil de aceitar. A Unidade de Estudos Avançados foi, portanto, abolida. 

É importante notar esta enorme dificuldade para as instituições reformarem a 
partir do seu interior. Muitas vezes é quase impossível. Não está na sua "agenda" 
central. Isto é assim mesmo se os indivíduos estiverem interessados na mudança que 
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está a ter lugar e forem de boa vontade. 
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CAPÍTULO 4 : 
 

O FIM DA "SOCIEDADE INDUSTRIAL"... 
 

 
 
 
Na Bélgica, ficámos chocados ao saber que, de repente, a excelente fábrica de 

montagem da Renault em Vilvoorde ia ser encerrada. Depois foi a vez da fábrica de 
montagem da Volkswagen em Forest, e agora ficamos a saber que a muito eficiente 
fábrica de montagem da General Motors em Genk também vai fechar.  

E o público não o entende. Os trabalhadores não compreendem. Os sindicatos 
também não o percebem. Pelo menos é o que todos dizem. Até o primeiro-ministro 
diz estar surpreendido, mesmo catastrófico. Porque estas fábricas estavam a 
funcionar bem e foram consideradas como tendo alcançado um dos melhores 
retornos em termos da relação entre os salários e a qualidade da produção na Europa.  

Centenas de histórias semelhantes poderiam ser contadas nos países vizinhos da 
UE. Em todo o lado a tendência é a mesma.  

Mas ninguém se atreve a abordar o assunto tabu: a nossa sociedade industrial está 
acabada pelos próprios avanços na tecnologia robótica.  

A "sociedade industrial" está acabada. Continuaremos certamente a ter um sector 
de produção industrial, tal como continuamos a ter um sector de produção agrícola, 
mas já não estamos numa sociedade industrial. Ou seja, a indústria deixará de ser a 
que proporciona os postos de trabalho e por esta razão dá à sociedade o seu nome.  

Recordemos o que Alvin Toffler26disse em 1970, há quarenta anos: "Estamos a criar 
uma nova sociedade. Não uma versão transformada, expandida, maior que a vida da 
sociedade de hoje, mas uma versão verdadeiramente original. Esta simples afirmação 
ainda não encontrou o seu caminho na nossa mente. E no entanto, se não 

                                                           
26 Alvin TOFFLER: "Choque Futuro" Edições de tradução francesa Denoël, Paris 1971. Páginas 211-212. 



 

52 
 

52 

conseguirmos compreender os seus méritos, iremos directamente para a ruína apesar 
das nossas tentativas de enfrentar o futuro... 

"A nossa civilização está a debater-se com a mudança revolucionária. Nas décadas 
de 1920 e 1930, os comunistas falavam da "crise geral do capitalismo". Agora é claro 
que eram míopes, porque o que está a acontecer é uma crise não do capitalismo, mas 
da própria sociedade industrial, qualquer que seja a sua forma de organização 
política... Estamos a atravessar uma crise geral do industrialismo. Numa palavra, 
estamos na revolução super-industrial. » 

E Toffler adverte os políticos e todos aqueles que tendem a continuar "business as 
usual": "Caso contrário, os homens inteligentes que desconhecem este estado de 
coisas são reduzidos não só a não compreenderem o presente, mas também a exibirem 
ignorância imunda quando falam sobre o futuro. Isto leva-os a seguir orientações 
simplistas sem se afastarem delas. Perante a burocracia que os governa hoje, 
assumem ingenuamente que terá ainda mais poder amanhã. Este tipo de extrapolação 
rectilínea é inerente a muito do que foi dito e escrito sobre o futuro e faz-nos perder de 
vista os problemas reais". Segundo Toffler, a maioria dos líderes parece não perceber 
o que se passa e continuar a imaginar um futuro linearmente semelhante ao presente. 
É compreensível mas é uma vergonha. 

Em termos concretos, a mudança pós-industrial está a invadir-nos com o 
desaparecimento cada vez mais rápido da mão-de-obra industrial. Como disse o 
sociólogo de Harvard Daniel Bell em 1973,27e hoje Jeremy Rifkin28diz, é em termos de mão-
de-obra que as coisas estão a mudar. Está a tornar-se cada vez mais claro que as 
fábricas que continuam a existir serão forçadas a substituir o trabalho humano por 
robôs.  

E é a mesma tendência em todo o mundo.  
Rifkin salienta que este fenómeno de robotização também está a acontecer na 

China29, uma vez que o país reduziu o volume da sua mão-de-obra em 15% em 7 anos, 
o que representa a perda de dezenas de milhões de postos de trabalho. Se nos nossos 
países, acreditamos que a mão-de-obra chinesa é barata, é finalmente ainda mais cara 
do que os robôs! E a nível global, no mundo, a força de trabalho industrial diminuiu 
14% em 7 anos. E Rifkin acrescenta que a externalização representa apenas um 
máximo de 5% da redução de empregos. Outro argumento a menos para a classe 
política. 

Recordemos que, em 1900, 87% dos europeus trabalhavam na agricultura. 
Actualmente, os nossos agricultores representam 4% da população, e produzem 7 

                                                           
27 Daniel BELL, The Coming of Post-industrial Society, New York, Basic Books, 1973, 
28 Jeremy RIFKIN: "La fin du travail" Traduzido por Pierre ROUVE, Paris, La Découverte/poche N° 34, 
2006. Jeremy Rifkin é também o autor de "The European Dream: when Europe's vision of the future is 
outdating the american dream". "Tarcher Penguin New York, 2005. 
29 Ver o recente artigo sobre "Spiegel online/english" http://www.foet.org/press/interviews/Spiegel-
%20August%203%202005.pdf  

http://www.foet.org/press/interviews/Spiegel-%20August%203%202005.pdf
http://www.foet.org/press/interviews/Spiegel-%20August%203%202005.pdf
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vezes mais produtos agrícolas do que os 87% de há 100 anos atrás. Os rendimentos 
aumentaram assim geometricamente e o emprego agrícola quase desapareceu. É por 
isso que já não estamos numa sociedade agrícola. 

Agora estamos a assistir a uma tendência bastante semelhante no sector. De facto, 
à medida que os empregos diminuem, a produtividade aumenta, uma vez que as 
mesmas fábricas podem funcionar dia e noite com robots sem qualquer problema. 
Uma tal fábrica de açúcar nas proximidades de Bruxelas empregava cinco mil 
trabalhadores. Actualmente é totalmente robotizada e emprega cinco trabalhadores 
especializados que monitorizam os ecrãs dos computadores dia e noite. A força de 
trabalho diminuiu em mil e a produtividade aumentou enormemente. 

Nos anos vindouros, poderíamos ter a seguinte situação na UE:  

 6% na agricultura que se terá tornado mais orgânica (a tendência actual dos 
subsídios da UE "Política Agrícola Comum" para a quantidade barata que 
esmaga os pequenos agricultores será forçada a inverter e a avançar para a 
qualidade "orgânica"). Alguns novos empregos terão sido criados (+2%) para 
os agricultores biológicos),  

 10% na produção industrial, que vai perder muitos empregos. 

 30% em serviços, 

 e o resto? 
 
O resto: ninguém sabe. Por isso, não dizemos nada. Porque não há nada a dizer a 

não ser promessas vazias de "criação de emprego".  
A situação do emprego só pode ser realmente resolvida se nos apercebermos de 

que a sociedade industrial está a chegar ao fim. Isto significa que, apesar de 
continuarmos a produzir objectos industriais, a maioria dos empregos criados 
deixarão de ser empregos industriais. 

Isso não é fácil de dizer quando se é um político. O primeiro que diz a verdade corre 
o risco de ser executado, como na canção30! Foi isto que Jacques Delors e a Comissão 
Europeia tentaram dizer no "Livro Branco"31 de 1993, ao fazerem propostas 
inteligentes para preparar o século XXI. Mas eles não foram ouvidos. 

Na minha opinião, este foi um dos fracassos políticos mais inesperados de Jacques 
Delors. 

Esta é talvez também a razão pela qual os Chefes de Estado europeus aceitaram de 
todo o coração este projecto de "sociedade do conhecimento" chamado "Estratégia 
de Lisboa 2000-2010".  

Sim, o problema difícil que os políticos mais informados enfrentam é precisamente 
o do emprego na sociedade pós-industrial em que vivemos há muitos anos.  
                                                           
30 A canção de Guy Béart diz simplesmente: "O primeiro a dizer a Verdade, ele deve ser executado..." 
31 "Growth, Competitiveness, Employment: the challenges and ways forward into the 21st century 
WHITE PAPER " Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias, Luxemburgo 1994. ISBN 
92-826-7424-X. 
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Mas as coisas parecem estar a mudar lentamente. Romano Prodi quando era 
Presidente da Comissão Europeia em Bruxelas pediu a Jeremy Rifkin para ser um dos 
seus conselheiros. E Angela Merkel, a actual chefe do governo alemão, convidou 
Jeremy Rifkin a vir à Alemanha em 2005 para reflectir sobre o emprego e o futuro. 

Jeremy Rifkin publicou um artigo muito interessante com dois conselheiros do 
Presidente Barroso sobre aquilo a que ele chama a "Terceira Revolução Industrial", 
que é de facto uma revolução pós-industrial que não diz o seu nome. Anuncia que, 
para poder cumprir o seu ousado compromisso de reduzir as emissões de CO2, a União 
Europeia terá de se empenhar numa nova lógica de produção de energia radicalmente 
descentralizada, numa rede de cidadãos.  

Segundo Rifkin,32 cada cidadão europeu poderia, com a ajuda de painéis solares, 
transformar o telhado da sua casa mas também do seu carro numa micro-potência 
autónoma, mas ligada à rede de outras "centrais eléctricas" da região. Desta forma, a 
produção de energia de amanhã seria radicalmente descentralizada, devolvida aos 
cidadãos e muito menos poluente. E para ligar todas estas centrais eléctricas em 
conjunto, precisaremos de uma tecnologia de comunicação que obviamente nos 
conduza à sociedade do conhecimento e às suas redes. Aqui vemos a sociedade pós-
industrial em rede a tomar forma, que iremos discutir na segunda parte. 

 
 
 

Crise do conceito "industrial" e "moderno" de desenvolvimento. 
 
Há 50 anos que prometemos "prosperidade através do desenvolvimento" aos 

países a que modestamente chamamos "em desenvolvimento". E, à parte algumas 
excepções, devemos ter a coragem de notar que o próprio conceito de "recuperação" 
concebido pelo economista americano Rostov33 e repetido infinitamente por milhares 
de economistas oficiais e não oficiais, dentro da Euraid, do Banco Mundial ou de ONG 
de desenvolvimento (Organizações Não-Governamentais), é um conceito que 
geralmente não funcionou e que ainda não está a funcionar. Segundo o Professor 
Gilbert Rist, o34 desenvolvimento é uma crença ocidental, um mito que os ocidentais 
acreditam há várias décadas sem provas claras de resultados. De repente percebemos 
que o rei está nu, e que a crença é geralmente falsa. 

  

                                                           
32 Jeremy RIFKIN, Maria de Graça CARVALHO, Angelo CONSOLI, Matteo BONIFACIO: Liderando o 
caminho para a Terceira Revolução Industrial: Uma nova narrativa económica European Energy Review, 
Número Especial Dezembro de 2008. www.europeanenergyreview.eu  
33 W.W. ROSTOV : As Etapas do Crescimento Económico: Um Manifesto Não Comunista, Brochura - 
2004. 
34 Ver Gilbert RIST: "Le développement - Histoire d'une croyance occidentale" 3ª edição revista e 
ampliada. Editora: Sciences Po, Lausanne, 2007. ISBN 978-7246-1048-2. 

http://www.europeanenergyreview.eu/
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&editeur=Sciences+Po+(Les+Presses+de)


 

55 
 

55 

Mas entretanto, a máquina de desenvolvimento continua a funcionar. Os créditos 
do Banco Mundial continuam a ser distribuídos. Mas acima de tudo "Euraid", a ajuda 
ao desenvolvimento oferecida pela União Europeia, que é de longe a maior do mundo, 
continua, como se nenhuma observação tivesse sido feita. Isto é compreensível, mas 
entristecedor. Pois há tantas vidas humanas em jogo. 

O principal problema é que não existe um novo conceito. E, portanto, não há outra 
esperança para os mais pobres. Assim... continuamos com o velho conceito, mesmo 
sabendo que é obsoleto... Portanto, o mais urgente é inventar, criar uma nova visão, 
uma esperança para 70% da população mundial. Mas não há muito no horizonte. Pelo 
menos nos círculos oficiais. Não há projecto para a maioria da humanidade, não há 
futuro. É uma situação potencialmente explosiva.  

Mas pode-se objectar que o actual modelo de desenvolvimento e globalização do 
mercado tem tido muito sucesso na China e na Índia, que aplaudem a globalização 
com ambas as mãos. Sim, mas a opinião pública mundial e alguns intelectuais da 
China, Índia e Ocidente estão plenamente conscientes de que este modelo de 
"desenvolvimento" não só não conduz à realização da grande maioria dos cidadãos, 
como também nos conduz directamente a um desastre ecológico global. 

Contra o pano de fundo desta crise no conceito de desenvolvimento, o fim da 
hegemonia ocidental sobre o mundo está a aproximar-se. Depois de termos trazido a 
religião "certa" e a civilização "certa", continuámos a trazer o desenvolvimento "certo" 
e o ajustamento estrutural "certo". Éramos nós, ocidentais, que sabíamos, que 
tínhamos a verdade, e distribuímo-la aos "subdesenvolvidos".  

Portanto, éramos os únicos detentores da verdade. Não havia espaço real para 
outros pontos de vista, outras abordagens, outras visões.  

A tese deste livro é que estamos também a assistir ao fim desta concepção 
arrogante da verdade que o Ocidente tem funcionado durante milénios. E este 
conceito fechado e arrogante da verdade foi modelado no antigo adágio da Igreja 
Católica "extra Ecclesia nulla salus" ("Fora da Igreja (Católica), não há salvação"). Mas 
será que estávamos cientes disso? Provavelmente não. Mas aqueles que o sofrem 
estão perfeitamente conscientes disso há séculos. Muitas vezes até internalizaram a 
opressão sob a forma de um gigantesco complexo de inferioridade. Este complexo 
assume a forma de um complexo de "subdesenvolvimento". Isto implicaria também 
que a nossa civilização ocidental é a norma e o modelo de desenvolvimento 
sustentável. Mas quem é que ainda se atreve a reclamar tal coisa? 

Estamos, portanto, a assistir aqui, ao mesmo tempo, ao fim desta epistemologia, 
desta concepção piramidal e exclusiva da verdade que afirma saber melhor do que 
outras culturas e continentes o que lhes convém e qual é o seu caminho a seguir. 

Num mundo global, tal concepção é estritamente desprovida de sentido. E, no 
entanto, ainda lá está. 
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CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 4 : 
  
A sociedade industrial está a chegar ao fim. Isso não significa que não teremos 

indústria. Mas a indústria já não domina as nossas sociedades e já não cria novos 
empregos. E assim desaparece também toda a visão de "desenvolvimento-catch-up". 
Portanto, já não existe um projecto global para a grande maioria dos cidadãos do 
mundo de hoje. Acabaram-se as esperanças. Isto é potencialmente muito perigoso 
politicamente, porque pode levar ao desespero e, portanto, à violência. Mas tudo isto 
está a acontecer num silêncio espantoso. Este fim afecta toda a nossa vida... antes de 
termos recebido o aviso de óbito! 

Todos estes fins, compreensivelmente, afectam o moral dos cidadãos europeus e 
americanos, mas também os do resto do mundo, que já não têm esperança, nem 
horizonte.  

Vivemos, compreendemos, em tempos difíceis. E os cidadãos têm razões para 
estarem preocupados. Neste momento, não há muito debate político sobre esta 
questão candente.  

É compreensível. Mas é uma pena. 
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CAPÍTULO 5 :  
 

O FIM DAS ESTRUTURAS EM PIRÂMIDE 
 
 
 
Este quinto e último nível de mudança é o único acima da água (Anexo 1, Figura 1). 

É o único que é visível e consciente. É mesmo mencionado um pouco nos jornais. E 
aparece sob a forma de uma "lacuna de credibilidade" das estruturas políticas em 
geral, do estado da democracia e de todas as estruturas em pirâmide.  

 
 

Fim de todas as estruturas em pirâmide 
 
Os cidadãos aderem cada vez menos às estruturas estatais e acreditam cada vez 

menos na democracia. O número de abstenções eleitorais está a aumentar em todos 
os países do mundo. O partido abstencionista tornou-se o maior partido do mundo. 
Isso não é preocupante?  

Mas a mesma tendência encontra-se em instituições - quase todas elas - que estão 
estruturadas de forma piramidal: sindicatos, igrejas, instituições internacionais, 
empresas multinacionais, ordens médicas, etc., e no sector privado. 

O que "já não funciona" é a organização vertical do poder. O que há de errado 
nisso? Parece que os cidadãos querem participar, ter uma palavra a dizer, ser criativos 
e poder participar de forma criativa nas decisões que os afectam. 

A um nível mais profundo, os cidadãos já não têm confiança nas próprias estruturas 
que criaram a perigosa situação de ameaça de morte colectiva em que nos 
encontramos. Estariam dispostos a delegar poder político a funcionários eleitos no 
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topo da pirâmide, se pelo menos a governação fizesse sentido. Por outras palavras, os 
interesses da humanidade a curto, médio e longo prazo foram preservados. Mas este 
não é absolutamente o caso. 

E há provavelmente uma razão mais profunda. Na base de todas estas estruturas 
piramidais, não existe a lógica patriarcal que ainda está profundamente enraizada na 
própria alma das nossas estruturas. E não é esta lógica de morte e luta que está a 
tornar-se cada vez mais um problema no mundo de hoje e na visão planetária? 

E assim, estas estruturas piramidais que estão por toda a parte, perderam 
subitamente a sua legitimidade. Em vez de serem "parte da solução" como antes, 
tornaram-se subitamente "parte do problema". A sua legitimidade termina dentro de 
alguns anos. É surpreendentemente rápido. 

Mas há também um segundo fenómeno, menos espectacular, mas ainda assim 
importante. O Estado como estrutura política está a perder a sua hegemonia. Outros 
órgãos estão em processo de partilha de soberania com ele.  

 
 
 

Fim da hegemonia do estado "moderno". 
 
A modernidade inventou o estado como a estrutura de poder suprema e não 

concebeu qualquer outra instância de poder acima dele. Existem certamente Estados 
mais fortes que se imporão a Estados menos poderosos ou menos ricos, e existe toda 
uma literatura sobre o assunto, mas a modernidade não concebeu nenhuma outra 
instância acima ou ao lado do Estado.  

E ao longo da modernidade, o Estado tem sido a estrutura política dominante no 
mundo. É claro que foram feitas tentativas para construir fóruns estatais como a Liga 
das Nações na Europa, entre as guerras mundiais, o Conselho da Europa, e a nível 
global, é claro, as Nações Unidas. Mas todas estas estruturas são ainda "modernas", 
porque não reconhecem qualquer nível de autoridade acima do Estado. A nível das 
Nações Unidas, existe o Conselho de Segurança, onde os Estados "grandes" exercem 
um direito de veto sobre os mais pequenos. Mas ainda temos uma visão moderna, 
porque aqui estamos novamente confrontados com relações de poder entre Estados. 
E em lado nenhum diz que este é um novo nível de poder. De facto, alguns estados, 
como os Estados Unidos, nunca aceitariam um novo nível de poder. Os Estados Unidos 
são demasiado "modernos". 

Continuemos com este exemplo: a liderança do anterior Presidente G.W. Bush foi 
um bom exemplo de uma visão política totalmente "moderna" do Estado. Esta 
liderança é como uma imagem (amarelada) da liderança moderna que nós na Europa 
estamos a deixar, sem o dizer, mas que temos praticado durante séculos. Se 
analisarmos os seus discursos, ficou claro que o Estado americano é hegemónico e 
prioritário em todas as áreas, incluindo aquelas que afectam o mundo inteiro, como o 
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ambiente ou os direitos humanos, por exemplo. O Estado tem hegemonia absoluta de 
poder político em todas as áreas da política externa. Em nenhuma circunstância 
concorda em partilhar a soberania com ninguém, nem mesmo com as Nações Unidas, 
que não deixa de humilhar enquanto puder, quando não for necessário.  

E se o comportamento político de GW Bush perante as Nações Unidas nos chocou, 
é uma demonstração de que a nossa opinião pública europeia ou mundial já não é 
completamente "moderna". Por outro lado, o Presidente Barak Obama apresenta-nos 
outra visão que relativiza a hegemonia absoluta do Estado-nação, pelo menos face a 
problemas globais como o ambiente e as alterações climáticas. Já estamos um pouco 
no paradigma político "global" e transmoderno. 

 
 

Recusa do poder em pirâmide e do princípio de subsidiariedade. 
 
Ao mesmo tempo, porém, nos nossos países, vemos que os cidadãos rejeitam cada 

vez mais a operação do poder "de cima para baixo", que dita ordens de cima. Esta 
concepção de poder político já não é aceite pelo cidadão europeu. Esta é 
provavelmente a razão pela qual o princípio da subsidiariedade foi repentinamente 
redescoberto. De acordo com este princípio, todas as decisões políticas devem ser 
tomadas ao nível mais baixo possível. E o nível superior de poder pode e deve intervir 
- como uma ajuda (subsidio) - se e só se o nível inferior for incapaz de decidir. 

O princípio da subsidiariedade é portanto um princípio que, embora dando 
claramente prioridade ao poder da base, dá também ao nível superior de poder a sua 
razão de ser, o seu significado e a chave do seu funcionamento, uma vez que indica 
também quando o poder superior é obrigado a intervir. Este princípio leva-nos a uma 
sociedade pós-piramidal, como também se aplica a uma sociedade em rede. 

E, lembremo-nos, este princípio está consagrado nos primeiros artigos do projecto 
de Constituição Europeia. É também a pedra angular da Constituição dos Estados 
Unidos da América, mas sob o termo "federalismo". De facto, estes dois conceitos 
provêm da mesma fonte: um velho livro alemão do início do século XVII escrito por 
um certo Johannes von Althaus ou Althusius.35 

 
 

A relativização da soberania do Estado a partir de cima: a União Europeia 
 
A União Europeia é um novo nível de poder, ao qual os Estados são convidados a 

ceder alguma soberania, a fim de a exercerem juntos a um nível mais global, o da 
União Europeia. Trata-se de um novo nível de poder acima do Estado com o único 

                                                           
35 Ver o texto da Nota de Investigação sobre Subsidiariedade para a "Unidade de Prospectiva" no Anexo 
3 no final do livro. Ver também "subsidiariedade" no meu blogue: http://vision2020.canalblog.com/. 

http://vision2020.canalblog.com/
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objectivo de criar e manter uma zona de não-violência entre os Estados da União.  
Mas a União Europeia não é um Estado, nem é um Super-Estado. É uma estrutura 

transmoderna ou planetária. 
Sim, sem realmente o saberem, os Pais Fundadores da União Europeia criaram 

aquilo a que Jacques Delors chamou um "animal político não identificado". Atrevo-me 
a acrescentar um novo paradigma político "transmoderno" ou "planetário" que 
corresponda verdadeiramente às necessidades do mundo global do século XXI, no 
qual se torna cada vez mais claro que a guerra e a violência já não são soluções 
politicamente aceitáveis ou eficazes. 

A União Europeia é, de facto, a primeira construção política transmoderna do 
mundo. É um animal político de um tipo diferente. E é a primeira estrutura que 
relativiza a hegemonia do Estado, já que organiza a mutualização de parte das 
soberanias nacionais a fim de institucionalizar a não-violência absoluta entre os 
Estados da União. Mas ao fazê-lo, criam de facto um nível superior de poder e 
responsabilidade continental ao qual os Estados delegam parte da sua soberania. E o 
Tribunal de Justiça Europeu não se enganou quando decidiu que as leis europeias têm 
sempre precedência sobre as leis nacionais. Mas este nível superior não é um Super 
Estado, lembremo-nos. Isso seria uma contradição em termos. 

A União Europeia é um passo significativo no sentido de uma sociedade global não 
violenta. Coloca-nos, sem o nosso conhecimento, na visão política transmoderna ou 
planetária, porque é um novo nível de poder (não estatal), mas também de 
responsabilidade política continental. Se advoga a não-violência, deve ao mesmo 
tempo ter práticas justas e humanas e solidariedade com outros Estados. 

Durante os meus anos na Comissão Europeia, tive a oportunidade de testemunhar 
reflexões sobre a evolução dos governos nacionais quando estes se encontram em 
Bruxelas. Normalmente levam alguns anos a perceber que quando assinam leis 
europeias não estão ao mesmo nível de poder que quando se sentam no seu governo 
nacional. Não é o mesmo nível de poder e, portanto, não é o mesmo nível de 
responsabilidade. E por isso estamos muitas vezes a assistir a um processo de aumento 
do nível de consciência política dos governos e do pessoal político. De repente tomam 
consciência do seu novo nível de responsabilidade europeia e global, precisamente no 
momento em que o governo é substituído pelo próximo. 

Mas também significa que os grandes pensadores "modernos" da política e da 
guerra, como Clausewitz e Maquiavel, estão também ultrapassados. Isto significa que 
uma enorme parte da ciência política e das tácticas de guerra está silenciosamente 
em colapso.  

Podemos também acrescentar, de passagem, que também estamos perante uma 
mudança de paradigma na própria forma como a guerra está a ser travada. Um general    
britânico que liderou o cerco de Sarajevo na guerra dos Balcãs acaba de escrever um 
livro revolucionário que sugere um repensar total dos nossos conceitos estratégicos 
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num mundo em mudança36. Segundo ele, a bomba atómica de 1945 pôs fim à "guerra 
industrial" e deu início à era da "guerra entre o povo". Como resultado, "estão a 
utilizar soldados para fins para os quais não estão preparados".  

Creio que estamos apenas no início da reflexão sobre o papel dos exércitos no 
século XXI pós-industrial. 

 
 

Relativização "a partir de baixo": cidades, regiões e sociedade civil. 
 
Mas há também a relativização "a partir de baixo". Podemos ver que a soberania é 

partilhada a níveis inferiores aos do Estado-nação. O desenvolvimento das regiões 
europeias é impressionante. Mesmo que o "Conselho Europeu das Regiões" não tenha 
muito poder institucional, está a tornar-se cada vez mais importante no aparelho 
europeu, especialmente no novo Tratado de Lisboa37. Existe, portanto, uma partilha 
óbvia de soberania. Na Bélgica, isto é ainda mais óbvio, uma vez que as sucessivas 
reformas do estado federal têm dado cada vez mais poderes e direitos às regiões 
belgas, incluindo, por exemplo, as representações comerciais no estrangeiro. De facto, 
existe uma verdadeira partilha de soberania, desta vez para baixo.  

E não seria impossível imaginar que, após pressões de regiões como a Flandres, 
mas também o País Basco, Catalunha, Escócia, Lombardia, etc., dentro de alguns anos 
estaremos a avançar sem problemas para uma União Europeia de Regiões. Seria 
necessário um novo tratado, mas isto não constituiria um problema insolúvel.    

Descobri também que as cidades e regiões estão muito mais abertas à mudança e 
a novas ideias. E a gestão a este nível é bastante surpreendente e por vezes muito 
criativa. É talvez a este nível de poder que a mudança política rumo à 
transmodernidade e à sociedade do conhecimento terá lugar como uma prioridade. 

Por fim, abordamos apenas o tema da irrupção da sociedade civil nos debates 
ambientais, de consumo e outros debates políticos. É cada vez mais visível que o 
impacto da sociedade civil está a crescer. A indicação mais clara é que as Nações 
Unidas criaram agora um departamento ad hoc para a sociedade civil e organizações 
não governamentais. 

 
 
 

                                                           
36 General Sir Rupert SMITH: A utilidade da Força: a arte da guerra no mundo moderno.  Livros sobre 
pinguins 2005. Ver também o relatório da conferência de imprensa do lançamento do livro em: "La 
Libre Belgique" sábado 21 de Janeiro de 2006 página 11. 
37 Precisamos de analisar o segundo protocolo sobre a subsidiariedade no final do Tratado. Há algumas 
referências às Regiões. http://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=5  

http://www.traite-de-lisbonne.fr/Traite_de_Lisbonne.php?Traite=5
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CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 5 E DA PRIMEIRA PARTE  
 
As estruturas em pirâmide estão em crise e estão a mudar para estruturas em rede. 

E tudo isto está a acontecer muito rapidamente, enquanto as nossas estruturas em 
todo o mundo são quase todas piramidais. Como vimos, a principal razão é que este 
tipo de liderança não é capaz de resolver o problema da nossa sobrevivência colectiva. 
E, portanto, a sua legitimidade acabou, mesmo que ainda estejam em vigor. 

 
 

A ligação entre estes fins: o patriarcado? 
 
No final desta primeira parte, que descreve o fim de toda uma série de evidências 

da nossa vida quotidiana, vamos parar por um momento. E vejamo-lo de longe. Não 
existe uma ligação entre todas estas terminações? 

A nossa hipótese é que existe uma. É o perigo de morte colectiva que é a única 
força capaz de desenraizar comportamentos profundamente enraizados no nosso 
subconsciente, masculino e feminino, há milénios. Mas esta morte colectiva é, por 
assim dizer, engendrada pela predominância de valores bélicos (guerra contra a 
natureza e contra nós próprios), portanto patriarcais. 

Tentámos expor o patriarcado. Não se trata de uma fatalidade incorporada nas 
nossas origens. É simplesmente uma época na história da humanidade. E assim, uma 
vez desmascarado este patriarcado, podemos começar a colocá-lo em perspectiva e ir 
para além dele. Mas não é tão simples como imaginamos, porque os nossos corpos 
(masculino e feminino) retiveram uma memória profunda e impregnação, da qual não 
é fácil libertarmo-nos. 

Vimos também que os fins da modernidade e da sociedade industrial estão 
também ligados ao do patriarcado. Encontramos as mesmas pirâmides de poder, as 
mesmas estruturas de baixo para cima, a mesma ausência de mulheres nos níveis 
superiores de tomada de decisão. Sim, a modernidade é como o último avatar do 
patriarcado. É obviamente a predominância do espírito analítico e conquistador 
masculino que tem sido reforçada pela modernidade.  

É verdade que a modernidade deu a si própria a imagem de ter promovido a 
igualdade para as mulheres. Mas na realidade, estamos longe disso. Poder-se-ia dizer 
que no sector privado, sim, existe uma maior autonomia para as mulheres. Pelo menos 
já não são considerados pelo código civil como "propriedade do seu marido". Já foram 
dados passos. Mas em termos de estruturas políticas e empresariais, as mulheres 
estão confinadas a papéis que raramente são verdadeiros papéis de liderança. Pois a 
matriz de valores implícita e inconsciente não é propícia aos valores das mulheres. 

E a sociedade industrial é, também, como um último avatar do patriarcado. 
Também foi construído sobre valores bastante bélicos. Se olharmos para as 
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estratégias de mercado nas escolas de negócios, vemos que estamos na presença da 
fraseologia do campo de batalha. Valores patriarcais, sim. 

O próprio estado moderno é também bastante patriarcal. Sem dúvida que fez 
concessões às mulheres, o que lhe é devido, mas a própria estrutura da sua política 
de defesa é guerreira e violenta. Sim, patriarcal. 

 
 

O fio comum da mudança: o fim do patriarcado 
 
Vemos aqui, então, que um fio comum de violência patriarcal percorre todos estes 

níveis que analisámos. E esse fio vermelho de violência patriarcal está a ser cortado. 
Não é uma boa notícia? 

Mas estamos também a medir a profundidade da mudança que está a ter lugar.  
Não se trata de uma mudança cosmética. É uma mudança no nível de consciência.  
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2° PARTE: 

 

RECONSTRUÇÃO: 

 

OS CIDADÃOS CO-CRIAREM O NOVO MUNDO  
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INTRODUÇÃO: CINCO NÍVEIS DE RENASCIMENTO: 
APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA PARTE. 

 
Na primeira parte, descrevemos a desconstrução actual, distinguindo cinco níveis. 

Estes cinco níveis descrevem o declínio e o fim do mundo actual. Estamos a viver no 
final de uma era. 

Mas ao mesmo tempo - este é o principal impulso deste livro - estamos a viver um 
período de reconstrução rápida e extraordinária. Por um lado, um mundo está a 
morrer, mas por outro lado, outro mundo está a nascer diante dos nossos olhos. 

E a reconstrução começa no fundo. Parte das iniciativas de cidadãos que inovam 
em todo o lado, experimentando novas formas de viver, produzir, cozinhar (Slow 
Food), construir cidades, etc. 

 
Por conseguinte, vamos ocupar os mesmos cinco níveis e descrever as mutações 

positivas que estão a ocorrer, ocupando os mesmos cinco níveis, mas que são níveis 
de renascimento. E estes níveis serão retomados nos capítulos desta segunda parte.  
Mas estes níveis serão abordados na direcção oposta, porque começaremos pelo que 
é mais visível: o quinto nível, a política, depois o quarto nível, a economia, o terceiro 
nível o novo paradigma transmoderno, o segundo nível o pós-patriarcado, e 
finalmente o primeiro nível onde, face ao perigo de morte, alguns dos cidadãos já 
adoptaram novos valores da Vida. 
Pois a nossa hipótese de trabalho para esta segunda parte é que a nova sociedade, a 
que chamamos sociedade do conhecimento, já se encontra aqui diante dos nossos 
olhos. Temos os instrumentos e as estruturas políticas e económicas de amanhã, 
temos os novos valores, a nova visão... mas não os estamos a utilizar correctamente 
porque não os vemos. 
O novo paradigma político consiste em estruturas (Tratados) de não-violência entre 
Estados, e a União Europeia é o primeiro protótipo que está a funcionar há 50 anos 
perante os nossos olhos. Este será o capítulo 6. 
O novo paradigma económico é a economia do conhecimento. Mas esta economia é 
uma mudança tão importante nos nossos instrumentos de produção que os Chefes de 
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Estado europeus decidiram, em Março de 2000, falar de uma nova sociedade, a 
"sociedade do conhecimento38".  
No capítulo 7 explicaremos que estamos numa terceira mudança de instrumento de 
produção em cinco mil anos, comparável à transição da agricultura para a indústria.  
E no Capítulo 8, explicaremos em pormenor o novo funcionamento desta economia 
imaterial e apresentaremos o cenário positivo. Enquanto o cenário negativo será 
apresentado no capítulo 9. 
O capítulo 10 será mais teórico, pois explicará rapidamente a nova visão 
transmoderna. De facto, se a modernidade acabou, qual é este novo paradigma, esta 
nova visão da vida e dos valores. Vamos dar o maior número possível de elementos, 
que infelizmente não haverá forma de se desenvolver neste livro. 

O Capítulo 11 falar-nos-á do além dos mitos (patriarcais ou não), que são o 
fundamento da nossa vida em sociedade. Veremos que esta sociedade do 
conhecimento não pode funcionar numa mitologia bélica e patriarcal. Já funciona em 
novos valores não violentos, uma nova energia não violenta que facilita as trocas e as 
interacções em rede. Já podemos ver este novo clima em algumas empresas que se 
estão a sair muito bem na produção de conhecimento. Normalmente as mulheres 
ocupam posições-chave.  

O capítulo 12 centrar-se-á nos valores da vida. Face à ameaça de morte, 
descobrimos que esta sociedade do conhecimento emergente é também uma 
sociedade que opta pelos valores da vida precisamente devido ao perigo de morte 
colectiva. Vamos descobrir a existência dos "criadores de cultura" (criativos culturais), 
aqueles cidadãos que em todo o mundo optam silenciosamente pelos valores da vida 
e assumem as suas responsabilidades para com o futuro e as novas gerações. Estes 
cidadãos estão a dar a si próprios um novo horizonte de significado e a rejeitar 
categoricamente a pulsão de morte que é tão poderosa neste momento em grande 
parte do mundo de hoje. Há centenas de milhões deles e estão silenciosamente a 
mudar o mundo. A reconstrução das nossas sociedades começa a partir de baixo.  

O capítulo 13 será dedicado à reflexão sobre o ensino neste período de transição. 
Precisamos de repensar o próprio conceito e objectivos da educação de cima para 
baixo porque foi adaptado à sociedade industrial de ontem, mas não prepara 
suficientemente os nossos filhos para o amanhã. 

O capítulo 14 tenta dar algumas indicações concretas das mudanças que estão e 
estarão a ocorrer nas nossas sociedades. Para que tipo de sociedade estamos a 
caminhar?  

                                                           
38 ESTRATÉGIA DE LISBOA: Em Março de 2000, os Chefes de Estado europeus reunidos em Lisboa 
embarcaram na União Europeia numa nova e ambiciosa estratégia (Lisboa) que visa fazer da União 
Europeia a mais competitiva do mundo na sociedade baseada no conhecimento até 2010, de uma 
forma socialmente equitativa e amiga do ambiente. (A "Estratégia de Lisboa 2000-2010" é uma decisão 
económica e o "Tratado de Lisboa" é a nova Constituição Europeia finalmente ratificada em Outubro 
de 2009). 
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CAPÍTULO 6: 
 
 

UM NOVO PARADIGMA POLÍTICO:  
NÃO-VIOLÊNCIA ENTRE ESTADOS 

 
 
 

Qual é o significado e a alma da integração europeia? 
 

Na "Unidade de Estudos Avançados" da Comissão Europeia, participei durante anos 
na reflexão sobre o significado da construção europeia. O Presidente Jacques 
Delors39disse claramente já em 1993: "Os europeus são inteligentes e não ficarão 
satisfeitos se lhes for dito que o projecto europeu está reduzido a um mercado. Se, 
nos próximos dez anos, não formos capazes de descobrir uma alma para40 esta Europa 
em construção, teremos perdido o jogo".  

Passaram-se dez anos. E os referendos negativos sobre a Constituição, bem como 
os debates que tiveram lugar sobre a nova Constituição Europeia (Tratado de Lisboa) 
nos diferentes Estados Membros, parecem dar-lhe amplas razões para ter razão. 

O que é isso tudo? Mas porque os cidadãos europeus são inteligentes, e têm a 

                                                           
39 Infelizmente, estas declarações nunca foram noticiadas na imprensa, como ele as fez durante as 
visitas de personalidades religiosas ou filosóficas ao seu gabinete na Comissão Europeia. Eu estava 
normalmente presente e depois escrevia os relatórios das reuniões. No entanto, Jacques Delors sempre 
se recusou a repetir em público tais observações pertinentes. 
40 Nesta visão, e a fim de encorajar a reflexão europeia sobre a alma da Europa, a Unidade de Estudos 
Avançados ajudou a criar um programa chamado "A Alma da Europa". Este programa infelizmente já 
não existe hoje em dia. 
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intuição, nem sempre claramente formulada, de que o projecto europeu não pode ser 
reduzido apenas ao "mercado comum". O cidadão tem a intuição de que se trata 
também de algo mais, que não consegue definir claramente. Tem a sensação confusa 
de que o que os políticos nacionais lhe dizem não é satisfatório. Esta é a razão 
subjacente que, na minha opinião, explica algumas das rejeições da Constituição.  

A outra razão, igualmente respeitável, é a rejeição da orientação demasiado 
económica e neoliberal das duas constituições em projecto. Mas esta segunda razão 
apenas reforça a primeira. Os cidadãos têm obviamente razão em afirmar alto e bom 
som que o projecto europeu não é um projecto de mercado, e certamente não um 
projecto neoliberal. Tanto mais que é precisamente este neo-liberalismo de estilo 
anglo-saxónico que está em crise porque não proporciona qualquer visão sustentável 
do nosso futuro comum.  

Compreendemos isto ainda mais claramente hoje, à medida que vemos os 
desastres sociais e ambientais que este modelo produziu e continuará a produzir, se 
não alterarmos a nossa estratégia económica. 

Mas então o que é este outro significado, não dito e implícito? Reflecti longamente 
sobre esta questão do significado da construção europeia e cheguei à seguinte 
conclusão. O significado profundo da construção europeia é que, sem talvez o saber, 
Jean Monnet e os Pais Fundadores da União Europeia, construíram um "animal político 
não identificado", como Jacques Delors costumava dizer. Creio que devemos ir mais 
longe e ousar dizer: um novo paradigma político global.  

 
 

Jean Monnet: tornar a guerra impossível entre os Estados Membros. 
 
Jean Monnet queria tornar a guerra entre a Alemanha e a França estruturalmente 

impossível. Era esse o seu único objectivo. E esse objectivo era, acima de tudo, 
político. Para atingir o seu objectivo, criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA) em 1950. Este primeiro tratado organizou a ousada fusão das fábricas de armas 
alemãs e francesas, a fim de tornar a guerra entre os dois países estruturalmente 
impossível. Este tratado era um tratado com uma visão altamente política que 
utilizava os meios económicos para fundir as indústrias de armamento, mas não era 
obviamente um tratado com um objectivo económico. Basta reler a breve introdução 
que teria sido escrita pelo próprio Jean Monnet41.  

                                                           
41 Este é o Preâmbulo do Tratado CECA de 1954:  
 "O Presidente da República Federal da Alemanha, Sua Alteza Real o Príncipe Real da Bélgica, o 
Presidente da República Francesa, o Presidente da República Italiana, Sua Alteza Real a Grã-Duquesa 
do Luxemburgo, Sua Majestade a Rainha dos Países Baixos, 
 Considerando que a paz mundial só pode ser salvaguardada por esforços criativos à altura dos 
perigos que a ameaçam; 



 

70 
 

70 

No entanto, hoje em dia ouvimos frequentemente "especialistas" na Europa 
afirmar que o Tratado de Paris era apenas um tratado económico, uma vez que era 
um embrião de um "mercado comum". Este é um óbvio contra-senso histórico e 
político, mesmo que não seja totalmente falso.  

E este primeiro tratado, o ceca, extremamente difícil de negociar, foi um sucesso 
político sem precedentes, uma vez que inaugurou uma área permanente de não 
violência entre os Estados signatários. Isso foi em 1951, há mais de 50 anos. 

Com o mesmo objectivo de tornar a guerra impossível, Monnet tentou alguns anos 
mais tarde fundir os exércitos da "Comunidade Europeia". Tentou criar a "Comunidade 
Europeia de Defesa" (EDC). Quase conseguiu em 1954, uma vez que os cinco 
parlamentos dos outros cinco membros fundadores (Alemanha, Itália, Holanda, 
Luxemburgo e Bélgica) tinham ratificado o projecto de Tratado e tudo o que restava 
era a ratificação pela Assembleia Nacional francesa, que rejeitou o Tratado por apenas 
alguns votos. Assim, a estratégia de Monnet para a criação de uma defesa e exército 
europeus comuns falhou. 

Levou três anos a recuperar deste fracasso inesperado. E foi com a ajuda dos belgas 
(Paul Henri Spaak), dos holandeses e dos italianos (Alcide de Gasperi) que foi 
concebida uma estratégia alternativa: o estabelecimento de um "Mercado Comum" 
pelo Tratado de Roma assinado em 1957. Compreensivelmente, para Jean Monnet e 
os pais fundadores, o mercado e a economia nunca foram apenas meios para atingir 
um fim: a não-violência permanente entre os Estados da União. 

 
 
 

No novo contexto da mudança de paradigma... 
 
Cinquenta anos depois, agora que a noção de uma mudança de paradigma 

económico e político está lentamente a emergir, graças ou devido à crise financeira e 
económica sem precedentes em que estamos mergulhados desde o final de 2008, está 

                                                           
 Convencidos de que a contribuição que uma Europa organizada e viva pode dar à civilização é 
indispensável para a manutenção de relações pacíficas; 
 Consciente de que a Europa só será construída por realizações concretas que criem primeiro a 
solidariedade de facto e pelo estabelecimento de bases comuns para o desenvolvimento económico; 
 Ansiosos por contribuir através da expansão das suas produções fundamentais para o aumento 
do nível de vida e o progresso das obras de paz; 
 Determinados a substituir rivalidades antigas por uma fusão dos seus interesses essenciais, a 
lançar as bases de uma comunidade mais vasta e profunda entre povos há muito opostos por divisões 
sangrentas, e a lançar as bases de instituições capazes de orientar um destino que é agora partilhado, 
(sublinhamos). 
 Decidiram criar uma Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e para o efeito designaram 
como plenipotenciários:.... "... a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço será composta pelos 
seguintes membros 
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a emergir uma interpretação muito mais interessante: a União Europeia42 é de facto a 
primeira estrutura política transmoderna do mundo. É a primeira estrutura no mundo 
que estabelece tratados de não-violência permanente entre Estados. 

A modernidade levou a humanidade a dar um salto qualitativo em termos de 
violência entre as pessoas. De facto, uma das funções do "Estado de Direito", que é 
uma criação moderna, tem sido a de eliminar completamente a violência entre 
indivíduos dentro da nação. A violência é agora mediada por lei no estado moderno. 
A isto chama-se o Estado de direito. O cidadão não pode vingar-se, nem mesmo do 
assassino do seu irmão ou do violador da sua filha. É obrigado a dirigir-se à polícia e 
ao juiz. Hoje, parece-nos óbvio, mas foram precisos séculos para o conseguir. E no 
final, até príncipes de sangue foram forçados a compreender que já não podiam 
combater duelos. Os mais recalcitrantes tiveram mesmo de ser presos na Bastilha. 
Mas os cidadãos da Europa finalmente compreenderam.  

Ao mesmo tempo, a modernidade inventou exércitos "nacionais", fábricas de 
armas "nacionais", serviço militar "nacional" (Napoleão). A modernidade criou o 
conceito de guerra "nacional", que também se destinava a forjar a unidade "nacional" 
através do sangue do corajoso derramamento de sangue nos sulcos.  

E por outro lado, Clausewitz43 e Maquiavel, pensadores modernos, ensinaram-nos 
que a guerra está na visão moderna, a continuação da política externa por outros 
meios. A modernidade institucionalizou, portanto, a guerra como parte integrante da 
política externa. 

A modernidade incorporou assim a violência e a guerra entre Estados como algo 
completamente natural. Não havia alternativa. Se um Estado não conseguisse alcançar 
os seus objectivos estratégicos nas negociações, era perfeitamente "normal" que 
fizesse a guerra, se tivesse alguma hipótese de a ganhar.  

O Estado de direito moderno é, portanto, um verdadeiro salto qualitativo em 
termos de violência entre as pessoas. É um grande avanço na civilização que a 
modernidade nos trouxe. Já não nos apercebemos do grau de violência arbitrária que 
prevalecia na sociedade agrária da Idade Média. 

Na política externa, porém, há um regresso à violência institucionalizada e quase 
banalizada: a guerra é considerada normal, tal como o "serviço militar". E é este 
aspecto da violência fora do Estado-nação que a visão transmoderna vai abordar hoje 
em dia. 

 
 

                                                           
42 O termo "União Europeia" foi praticamente imposto pelos britânicos, que realmente não 
gostaram do termo "Comunidade Europeia" criado por Jean Monnet. 
43 Carl Philip Gottfried (ou Gottlieb) von CLAUSEWITZ nasceu a 1 de Junho de 1780 em Magdeburg e 
morreu a 16 de Novembro de 1831 em Breslau. Era um oficial prussiano e teórico militar. Uma das suas 
frases mais famosas foi que "A guerra é apenas uma extensão normal da política externa por outros 
meios". 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magdebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breslau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
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A visão política transmoderna da não-violência entre Estados. 

 
A era transmoderna é caracterizada por uma nova consciência de que nós 

humanos, no mesmo planeta, estamos unidos por uma "comunidade global de 
destino44" uma vez que, sem distinção de raça ou país, estamos ameaçados 
juntamente com o suicídio colectivo, se não cuidarmos do nosso belo planeta azul e 
continuarmos a comportar-nos como crianças irresponsáveis. Neste contexto cada vez 
mais global, a guerra entre Estados está gradualmente a tornar-se um anacronismo.  

Como disse Federico Maior,45antigo director-geral da UNESCO, entrámos, em 
silêncio, numa "cultura de paz". Pois, disse ele, o ónus da prova já não recai sobre o 
pacifista, mas sobre aquele que decide fazer a guerra. Cabe agora a ele provar que não 
há realmente outra maneira. O ónus da prova foi subitamente transferido. Isto 
representa uma mudança de 180 graus na consciência colectiva.  

Se compararmos a Guerra da Coreia em 1950 e a guerra no Iraque em 2009, vemos 
que enquanto a primeira foi vista pela maioria como justificada, a segunda, cinquenta 
anos mais tarde, é muito menos justificada.  

Sim, na actual aldeia global, a guerra já não parece ser a solução certa. A não-
violência está a surgir cada vez mais, pelo menos nos nossos países europeus, como a 
alternativa preferível. É portanto necessário e urgente alargar o quadro nacional de 
não-violência e criar estruturas permanentes que promovam e instituam esta 
emergente "cultura de paz" de uma forma estável, através de Tratados. Assim, em 
conjunto com a União Europeia, estamos a caminhar para uma área cada vez mais 
vasta de não-violência entre Estados, que é selada em tratados. A União Europeia 
representa assim um novo paradigma político de não-violência entre Estados.  

O paradigma político transmoderno consiste assim em estender a não-violência do 
espaço nacional para o espaço internacional. Estamos assim a dar um grande passo 
em direcção ao fim da era da "guerra justa". 

 
 

Uma das principais inovações políticas no limiar do século XXI 
 
Neste contexto de inovação e mudança, a União Europeia parece ser subitamente 

uma das inovações políticas e estratégicas mais ousadas do século XX. Uma inovação 
que foi tão radical que levámos anos a compreender o que nos tínhamos posto em 
prática. Mas esta inovação está tão sintonizada com os tempos e as necessidades do 
mundo que tem tido sucesso para além de todas as expectativas, e é um íman para 
todos aqueles que pensam na política mundial neste novo século.  
                                                           
44 Para citar uma expressão cara a Jean Monnet...A mesma expressão encontra-se no preâmbulo do 
Tratado CECA de 1950, que fala de um "destino doravante partilhado".... 
45 Federico Maior, La nouvelle page, Éditions du Rocher, Unesco, Mónaco, Paris, 1994. 
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Acredito profundamente na sabedoria e inteligência dos cidadãos da Europa e do 
mundo. Há anos que os cidadãos europeus sentem esta grande inovação política que 
é a União Europeia. Mas é claro que, na maioria dos casos, são incapazes de formular 
explicitamente esta intuição. 

Por outro lado, os governos dos Estados-Membros da União são liderados por elites 
que são ainda maioritariamente influenciados pela visão moderna e, portanto, estatal 
da União Europeia. Os governos europeus não falam frequentemente da União 
Europeia como um novo paradigma político. É-lhes difícil salientar o carácter 
radicalmente inovador da União como entidade política, uma vez que ninguém lhes 
falou de transmodernidade. É portanto compreensível que eles descrevam a União 
como um "mercado" e um "super-Estado". Isto é obviamente um mal-entendido 
histórico, mas na situação em que se encontram, podem não ver qualquer 
alternativa... enquanto os cidadãos se sentem confusos por esta não ser a visão 
correcta, e por haver algo mais a dizer sobre a União Europeia. E eles têm razão. 

Na "Célula de prospectiva", fomos frequentemente contactados por membros dos 
gabinetes dos ministros dos negócios estrangeiros dos diferentes governos. Alguns 
estavam extremamente interessados nesta visão de um novo paradigma político. Mas 
eram muitas vezes chamados à ordem pelos seus superiores hierárquicos. No entanto, 
por vezes acontecia o contrário, e os governos começavam a compreender que 
estavam a ajudar a criar juntos um "animal político não identificado", um novo 
paradigma político a nível europeu.  

A participação em reuniões em Bruxelas, onde cumprem um mandato como 
ministros da UE responsáveis por uma zona de paz com 500 milhões de cidadãos, 
ajuda frequentemente a transformar a visão dos líderes nacionais. Infelizmente, 
quando a realização ocorre, após três ou quatro anos, estes governos chegam ao fim 
do seu mandato e são substituídos por outros, e tudo tem de recomeçar de novo.  

Alguns líderes políticos europeus atrevem-se mesmo a dizer aos seus cidadãos que 
votaram, de alma e consciência, a favor de uma directiva europeia que é boa para o 
bem comum da União, mas que é desfavorável ao Estado de que são ministros. 
Acontece, mas é raro, porque é preciso muita coragem política para ousar dizer a 
verdade.  

Concluindo, coloco a hipótese de que os cidadãos europeus têm frequentemente 
uma melhor compreensão do projecto europeu do que os seus líderes, pelo menos ao 
nível implícito. Por conseguinte, são os cidadãos europeus que devem ser ouvidos. 
Avançaríamos muito mais rapidamente para a essência do projecto europeu.  

Pois o mercado é apenas uma consequência da criação de um espaço 
transmoderno de paz e não-violência entre Estados.  

Poder-se-ia imaginar que nos próximos anos a União Europeia se concentraria na 
sua principal tarefa de manter esta não-violência entre Estados e que, por exemplo, 
criaria uma agência externa para lidar com o mercado interno, que é basicamente 
secundário. Isto aumentaria grandemente a visibilidade e a credibilidade da União. 
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A longo prazo, não sou nada pessimista em relação ao projecto europeu. Mas irá 
passar por flutuações até que os governos europeus transmitam claramente a 
natureza absolutamente inovadora da estrutura política que ajudaram a criar. 

 
Outra visão da política externa: Iraque ou Turquia? 
 
Estamos, portanto, confrontados com dois paradigmas diferentes de política externa 
e de segurança a nível global. Por um lado, há aqueles que, como os Estados Unidos, 
ainda seguem Clausewitz46 e Maquiavel, que nos ensinaram que a guerra é a 
continuação da política externa por outros meios. E, por outro lado, ainda existem 
sotaques nacionais que celebram a unidade nacional através do sangue do corajoso 
derramamento nos sulcos47, embora tais justificações se encontrem em crise. 
Esta visão inicial da guerra justifica plenamente iniciativas como a guerra no Iraque e 
no Afeganistão, que, não esqueçamos, são iniciativas norte-americanas. Duvido muito 
da legitimidade e eficácia desta abordagem, que cria milhares de muçulmanos 
radicalizados e revoltados todos os dias, com um custo financeiro de vários biliões de 
dólares... por dia. 
Se, por outro lado, analisarmos a política da União Europeia em relação à Turquia, 
outro país muçulmano à nossa porta, o que vemos? Vemos que a 3 de Outubro de 
2005 a União abriu negociações oficiais para a adesão da Turquia à União. Esta política 
tem um custo praticamente nulo. E o que é que vemos? A Turquia está a preparar-se 
- não sem dificuldades - para cumprir os "critérios de Copenhaga48" que são 
basicamente a construção do Estado de direito (direitos humanos, independência dos 
juízes, liberdade dos jornalistas, reconhecimento da autonomia cultural para as 
populações minoritárias (curdos), etc.), bem como a fortificação da economia. A 
Turquia está em vias de inventar e construir uma democracia islâmica. Pois sabe que, 
caso contrário, não entrará na União. 
Falei numa reunião na Comissão com uma jovem turca que é responsável pelas 
políticas científicas e tecnológicas para toda a Turquia. Perguntei-lhe o que pensava 
sobre este processo de adesão. Ela respondeu da seguinte forma: "Recebemos todos 

                                                           
46  Carl Philip Gottfried (ou Gottlieb) von CLAUSEWITZ nasceu a 1 de Junho de 1780 em 
Magdeburg e morreu a 16 de Novembro de 1831 em Breslau. Era um oficial prussiano e teórico militar. 
Uma das suas frases mais famosas foi que "A guerra é apenas uma extensão da política por outros 
meios". 
47 Ver a Marselhesa: "Que o sangue impuro... Regue os nossos sulcos! »  
48 Aqui está uma descrição dos famosos critérios COPENHAGEN: 

 o estabelecimento de "instituições estáveis que garantam o Estado de direito, a democracia, 
os direitos humanos e o respeito e protecção das minorias";  

 "É um pré-requisito para uma economia de mercado funcional, bem como a capacidade de 
lidar com a pressão competitiva e as forças de mercado dentro da União;  

 "a capacidade de assumir as obrigações da adesão à UE, incluindo a adesão aos objectivos da 
união política, económica e monetária".  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magdebourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breslau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
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os dias chamadas telefónicas de outros governos muçulmanos no mundo, 
principalmente asiáticos. Insistem em que traduzamos os novos artigos que estamos 
a discutir para inglês o mais rapidamente possível e os acrescentemos à nossa 
constituição". Estão extremamente interessados no nosso processo rumo a uma 
democracia islâmica, e querem copiar tranquilamente os mesmos artigos para as suas 
próprias constituições. » 
Se estes testemunhos forem credíveis, e creio que o são, a política externa da União 
está a criar uma mancha de óleo virtuosa que está a empurrar os governos 
muçulmanos do mundo para um novo paradigma de "democracia islâmica". 
Provavelmente na direcção do sistema indiano, que é - lembremo-nos - a maior 
democracia muçulmana do mundo, com 12% de muçulmanos, ou seja, 140 milhões de 
cidadãos.  
Não é exactamente essa a direcção que precisamos de seguir num mundo global? E a 
um custo muito baixo. 

A política externa europeia não violenta, apesar de poucos políticos falarem ou 
mesmo a compreenderem, parece-me ser muito mais eficaz, é bastante óbvia. Mas 
será que os nossos actuais Chefes de Estado o compreenderam? 

 
 
 

Poder legislativo no Parlamento Europeu: por favor, agora! 
 
Na área da transparência democrática, considero urgente que o Parlamento 

Europeu se torne um verdadeiro Parlamento, ou seja, um Parlamento com poder 
legislativo. É essencial que o Parlamento Europeu possa criar projectos de lei, votá-los 
e fazê-los executar pela Comissão Europeia, a qual, por sua vez, os terá executados 
pelos Estados-membros. Não é esse o caso hoje em dia. 

No início em 1951, quando o Tratado CECA foi assinado, era absolutamente 
necessário ter uma "Comissão" num local neutro (Bruxelas) com49poderes executivos 
e legislativos, a fim de reunir as indústrias de armamento e fazer avançar a construção 
da "Comunidade Europeia do Carvão e do Aço". Esta é a origem dos poderes muito 
amplos da Comissão Europeia. 

Desde então, nada mudou, mesmo quando o Parlamento Europeu foi criado em 
1957 no Tratado de Roma. Também nada quando decidimos em 1979 que o 
Parlamento Europeu seria eleito por sufrágio universal. 

A iniciativa legislativa E o poder executivo continuam reservados à Comissão, 
constituídos por funcionários não eleitos e difíceis de controlar pelos cidadãos. É certo 
que o novo Tratado de Lisboa confere um certo poder de "co-decisão" ao Parlamento 

                                                           
49 Recordemos que Bruxelas foi escolhida porque precisava de uma cidade que não fosse alemã nem 
francesa. 



 

76 
 

76 

Europeu. Mas o Parlamento ainda não tem o poder de criar uma nova lei por si só, o 
que é o mais importante. Tem ainda de pedir à Comissão que crie projectos de lei.  

Passaram cinquenta anos. E é urgente que o poder seja devolvido aos povos da 
Europa, porque o seu voto deve ter valor legislativo. Têm razão em não ir votar nas 
eleições europeias, porque sentem que não serve muito, ou pelo menos não serve o 
suficiente. É verdade que o Parlamento adquiriu muito poder moral e prestígio devido 
às posições corajosas que assumiu, por exemplo, contra os OGM, etc., há alguns anos 
atrás. Mas é tempo de se tornar uma legislatura, como todos os parlamentos do 
mundo. 

O meu sonho é que o Parlamento Europeu possa estar mais próximo dos cidadãos 
europeus e explicar-lhes que a União é um novo paradigma político muito interessante 
para o século XXI. 

Mas é claro que esta reforma de grande alcance implica uma revisão completa do 
equilíbrio de poderes entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho, que também tem 
um enorme poder legislativo e executivo. A Comissão perderia um grande poder e 
provavelmente tornar-se-ia o executivo da União sozinho. E ninguém gosta de perder 
o poder, certamente não uma instituição como a Comissão. E se o Parlamento se 
tornasse o poder legislativo da União Europeia, como seria definido o poder do 
Conselho de Ministros da União Europeia? Tudo teria de ser repensado. 

Talvez este seja o tema do próximo "Tratado de Ancara" em 202050? 
 
 

CONCLUSÃO: 
 
Como já vimos neste livro, temos nas nossas mãos novos instrumentos políticos e 

económicos para enfrentar o século XXI e resolver muitos dos problemas urgentes que 
enfrentamos. 

Pois se as nossas elites políticas estivessem conscientes da mudança de paradigma 
político em curso, poderíamos avançar muito mais rapidamente em direcção a uma 
cultura de paz. E, como propus no capítulo introdutório, poderíamos começar a ousar 
conceber um novo paradigma de segurança e defesa. As somas consideráveis 
poupadas poderiam ser dedicadas a um novo tipo de investimento sincero e ético 
(para além do actual conceito de desenvolvimento) para tirar da pobreza a franja da 
população mundial que carece de tudo. A água potável e as escolas poderiam ser 
dadas à grande maioria da população mundial. Mas isto pressupõe um novo nível de 
consciência política.  

A crise actual é um poderoso acelerador da consciência de elite. Existe um 
movimento subterrâneo mas importante de sensibilização. Como Teilhard de Chardin 
disse, quanto mais complexidade aumentar na terra, mais a "lei da complexidade-

                                                           
50A nossa hipótese é que a Turquia aderisse à União em Janeiro de 2027. Ver o Prólogo.  
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consciência" provocará um aumento do nível de consciência das populações e elites. 
Não é precisamente isso que está a acontecer hoje? 
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CAPÍTULO 7:  
 

 TRÊS MUDANÇAS DE FERRAMENTAS EM CINCO MIL 
ANOS 

 
 
 

A ideia principal deste capítulo é que estamos a entrar numa zona de grande 
turbulência, um pouco como no início da Renascença. E esta turbulência é tanto mais 
importante quanto a mudança é profunda. Estamos no meio de uma mudança nos 
instrumentos de produção que é a terceira em cinco mil anos.  
A primeira mutação, há cinco mil anos atrás, em 3500 a.C., foi a transição de uma 
sociedade de criação e reunião, provavelmente matrilinear, e sem propriedade 
privada, para a sociedade agrária, que introduziu o conceito de propriedade, mas 
também de patriarcado.  
A segunda foi a transição, por volta de 1500 d.C., da sociedade agrária para a moderna 
sociedade industrial e capitalista, no final da Idade Média. 
 E estamos em 2010, em plena terceira transição da moderna sociedade industrial e 
capitalista para a sociedade do conhecimento pós-industrial pós-capitalista, que é 
também pós-patriarcal. O instrumento é agora a pessoa humana e a produção é 
desmaterializada: o conhecimento. 
Não vamos retomar aqui todas as categorias históricas clássicas, mas concentrar-nos 
apenas na história das mudanças nas ferramentas, e portanto na visão ou paradigma 
do mundo. 
De facto, os sociólogos ensinam-nos que as mudanças na visão do mundo estão muitas 
vezes ligadas a mudanças na ferramenta de produção. A visão do camponês na era 
agrária é muito diferente da do trabalhador que trabalha numa fábrica, com luz 
eléctrica, e a do trabalhador no "Google" já não é agrária ou industrial. 
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-3500 AC: 1ª transição dos pastores para os agricultores e o início do patriarcado. 
 
Voltemos primeiro a 3500 AC. Estamos no final do período matrilinear, e da sociedade 
de reprodução, que já mencionámos. Segundo Riane Eisler, hordas vieram do norte 
com uma mentalidade completamente diferente, provavelmente agrária, mais 
violenta e conquistadora, mais próxima dos valores patriarcais. E conquistaram 
facilmente os povos do sul da Europa que estavam em valores matrilineares e não 
tinham qualquer exército. Como resultado desta conquista violenta, a visão do mundo 
mudou profundamente em toda a Europa, mas também na China, Índia e noutros 
lugares ao mesmo tempo. 
É de facto surpreendente que um fenómeno idêntico tenha ocorrido na China51 e na 
Índia aproximadamente ao mesmo tempo. Foi a súbita mudança do gado para a 
agricultura em todo o mundo? Sabe-se muito pouco sobre estas conquistas porque a 
escrita naquela altura ainda não tinha sido inventada.  
Por outro lado, o estudo dos mitos matrilineares e a transição para mitos patriarcais é 
possível, e tem sido feito magistralmente por Françoise Gange, que descreve 
admiravelmente a transformação gradual dos mitos fundadores das civilizações. O seu 
livro La guerre des dieux contre la mère universelle52 explica esta transição em detalhe, 
dentro de todas as culturas do mundo, ao mesmo tempo.  
Mas o fim da era matrilinear é também o início da era agrária. Isto é caracterizado 
pelo facto de a agricultura se tornar a actividade dominante, enquanto no período 
anterior a principal actividade era a recolha e criação de gado. Obviamente, a 
transição para a agricultura representa uma sedentarização maciça da população. 
Alguns observadores também assinalam que o agricultor que planta é obrigado a 
delimitar o solo onde plantou. Coloca estacas, marcadores, para que, alguns meses 
depois, possa colher o que semeou, sem dúvida. É assim que nasce a necessidade de 
direitos de propriedade. Enquanto na era anterior, pelo contrário, seguiam-se os 
rebanhos através dos grandes espaços que pertenciam a todos. Portanto, não havia 
qualquer noção de propriedade da terra. 
Também se pode perguntar se por analogia este instinto de propriedade do 
"semeador" não se estendeu simbolicamente ao macho que semeia o seu parceiro e 
assim de repente se estabelece como o proprietário, investido com direito divino... 
Poderá esta ser uma das origens do patriarcado? Ninguém sabe.  
Mas estou pessoalmente cada vez mais inclinado a apoiar a hipótese de que os 
homens do período agrário inventaram, criados de raiz, um novo e diferente 
(patriarcal) sagrado do qual, por definição, as mulheres tinham de ser excluídas. Pois 

                                                           
51 Academia de Ciências  Sociais de Pequim . "O cálice e a lâmina na cultura chinesa": As 
relações de género e os modelos sociais. Editor-chefe: MIN Jiayin. Pequim 1995. 
52 Françoise GANGE: La guerre des dieux contre la mère universelle, Editions Alphée, Mónaco, 
2006. 
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na sociedade matrilinear eles tinham realmente demasiado poder, ou melhor, os 
homens não viam muito bem o seu lugar.  
A eflorescência deste período agrário foi longa. O período agrário, em casa na Europa, 
terminará no final da Idade Média. No final deste longo período agrário, a Igreja Cristã 
era o poder na Europa. Dominava e geria a tecnologia agrícola através das abadias que 
a transmitiam aos agricultores. Assim, também controlava os principais fluxos 
financeiros e dominava ou tentava dominar o jogo político e mesmo militar na Europa. 
Impôs-se aos imperadores e aos reis com os quais tinha conflitos permanentes. 
 
 
1500: a segunda transição: do paradigma agrário para o paradigma industrial 
moderno. 
 
Avancemos no tempo e avancemos para o fim desta era agrária. A transição para a era 
moderna e industrial é gradual e lenta. Está simbolizado na arquitectura da maioria 
das cidades europeias. Junto à catedral e à praça da catedral, vemos aparecer a "praça 
do mercado", muitas vezes abaixo, que muitas vezes se torna a "grande praça" ou a 
praça principal. Esta praça assemelha-se à praça da catedral. A Câmara Municipal tem 
frequentemente a forma de uma catedral. Bruxelas é um excelente exemplo: a câmara 
municipal por baixo da catedral parece-se muito com uma igreja. Está rodeado pelas 
casas do Grande Lugar - o mercado - onde estão baseadas as guildas dos ofícios mais 
famosos, simbolizando o ofício em ascensão e as forças pré-industriais. Estas forças 
da sociedade industrial nascente acabariam por dominar a cena económica e política 
europeia. Mas entretanto, estão silenciosamente a tornar-se visíveis na arquitectura 
das cidades. 
O velho instrumento agrícola era, recordemos, a posse de terra, sementes e tecnologia 
agrícola, mais a protecção divina - e, portanto, orações - para fazer crescer a colheita.  
A nova ferramenta industrial consiste em uma máquina, ou uma série de máquinas 
numa fábrica. A visão da vida é completamente diferente. Já não há necessidade de 
orações porque a matéria prima entra na fábrica e é transformada pela máquina num 
objecto (carro) que tem um "valor acrescentado". A ferramenta de produção é a 
máquina, e o capital para a comprar e pagar aos trabalhadores, mais a tecnologia 
(conhecimento) mais avançada possível. E sem capital, não há maneira de começar. 
Aqui o humano é secundário em relação à máquina. Daí a importância primordial que 
a posse de capital terá. É por isso que vamos falar sobre o período capitalista e 
industrial. 
Esta transição, por muito lenta que fosse, foi muito violenta. Pois nunca na história da 
humanidade aconteceu que elites de poder se rendessem voluntariamente e sem 
violência. Pelo contrário, as elites normalmente fazem tudo o que está ao seu alcance 
para consolidar a sua posição, mesmo e especialmente se a situação de declínio for 
óbvia. Esta é provavelmente a razão pela qual o final da Idade Média foi tão violento 
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com a sua procissão de guerras religiosas, inquisições, cruzadas e guerras de todo o 
tipo.  
A transição do período agrário para o período industrial foi, portanto, uma transição 
muito violenta.  
 
 
Actualmente: transição do instrumento industrial e moderno para o instrumento 
imaterial que é o cérebro humano que produz o conhecimento. 
 
Vamos continuar a nossa viagem de regresso no tempo até hoje.  
O que é que se passa? A nossa hipótese - e a de muitos observadores em todo o mundo 
- é que estamos precisamente situados na seguinte transição: a transição da 
ferramenta industrial (a máquina + capital + tecnologia) para a ferramenta imaterial 
que é o cérebro humano em redes de partilha capazes de produzir conhecimento por 
si só. Esta mudança de ferramenta de produção conduz-nos para a sociedade do 
conhecimento e também para uma nova visão da vida que chamamos transmoderna.  
Também o entendemos aqui, mas voltaremos a ele, o capital financeiro tornar-se-á 
menos importante do que o capital humano numa empresa como "Google" ou IBM, 
por exemplo, uma vez que são os humanos que criam conhecimento numa rede, 
aplicando o conhecimento ao conhecimento para criar novos conhecimentos. É por 
isso que mestres na arte da gestão como Peter Drucker falam de uma sociedade pós-
capitalista.  
Quando falamos do fim da era industrial, não estamos a dizer que não haverá mais 
indústria, não haverá mais produção de bens industriais, mas estamos a dizer que a 
maioria dos novos empregos não serão industriais, mas pós-industriais. Tal como no 
final da era agrária, a agricultura foi mantida, mas o número de empregos diminuiu 
mais de 1,000%, com o número de empregos agrícolas na Europa a cair de 80% para 
4% num século.  
Devemos também notar que, durante as transições, os poderes que são, não gostam 
de perder poder. E agarram-se normalmente ao poder, iniciando guerras. Foi isto que 
a Igreja Católica fez no final da Idade Média, como já vimos.  
As elites hoje no poder são as nossas elites: os Estados Unidos e a Europa. Eles são as 
forças dominantes neste momento, mas por quanto tempo? Os incidentes de 11 de 
Setembro de 2001 em Nova Iorque poderiam assim ser interpretados como o gatilho, 
o sinal e o sintoma de que estamos a entrar precisamente num período de guerra e 
turbulência ligado à mudança de época. Infelizmente, este tumulto será 
provavelmente causado directa ou indirectamente pelas potências dominantes, ou 
seja, as potências ocidentais. 
Mas aqui as coisas complicam-se porque não só estamos a sair do período industrial 
moderno, como também estamos a sair da era patriarcal. Assim, o peso da mudança 
é muito maior, mais profundo e ainda mais subterrâneo e mais difícil de fixar. 



 

82 
 

82 

Aqueles que gostam de curvas e gráficos podem ir e ver no Apêndice 1, figura 3. que 
é bastante esclarecedora.  
Pois além dos Estados ocidentais, os que estão no poder são, em princípio, também 
todos os homens do mundo, mas também a maioria das instituições, que são quase 
todas patriarcais, tais como religiões, sindicatos, partidos políticos, empresas e outras 
instituições, que, sem o saberem, institucionalizaram a chamada inferioridade das 
mulheres. 
A transformação actual é portanto mais difícil e profunda do que a transição anterior, 
onde os valores patriarcais básicos permaneceram os mesmos. Enquanto que hoje em 
dia a mudança é como uma mudança a várias camadas, o que torna mais difícil de 
perceber e ... de experimentar.  
Porque existe obviamente um terceiro andar, o perigo de suicídio em massa. Já o 
vimos. 
 
 
Isto não é uma "mudança de império dominante", mas sim uma crise mais 
profunda. 
 
Sim, o nível mais profundo de mudança - como vimos na primeira parte - é que o nosso 
horizonte de significado mudou totalmente desde que nos deparamos com o perigo 
mortal de suicídio colectivo para toda a Humanidade.  
Nesta mutação acredito - e é uma tese deste livro - que não estamos aqui a lidar com 
o "declínio do Ocidente", como muitos autores proclamam, precisamente devido ao 
facto sem precedentes de toda a humanidade estar a enfrentar este perigo de morte. 
A conversa mundial está, portanto, a mudar completamente. A este nível de 
profundidade é cada cidadão que é confrontado com uma mudança na sua maneira 
de ver. 
A nível político estamos perante uma mudança mais profunda onde todos os poderes 
políticos se deslocarão no tabuleiro de xadrez e onde a posição do Ocidente também 
mudará muito provavelmente, mas sempre contra o pano de fundo da - nova - ameaça 
de morte colectiva. 
Uma mudança de império dominante seria concebível se nos mantivéssemos dentro 
do paradigma industrial moderno. Assistiríamos então simplesmente a um jogo de 
cadeiras musicais em que as personagens mudavam de lugar na mesma sala.  
Mas aqui mudamos de sala. Saímos de uma lógica para entrar numa outra forma de 
pensar sobre o mundo. É isso que torna o nosso pensamento sobre a mudança tão 
delicado. 
É como se a história nos "forças" a todos a mudar o nível de conversação e a própria 
forma de pensar. 
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Para onde vamos?  
 
Esta nova sociedade do conhecimento transmoderna e pós-capitalista já nasceu, ela 
está aqui diante dos nossos olhos. Mas não o vemos, porque ninguém nos fala disso, 
mas também e sobretudo porque os nossos óculos ainda são demasiadas vezes 
modernos, industriais, capitalistas e patriarcais.  
Em termos gráficos, continuamos a olhar através de óculos industriais, para que não 
vejamos sequer a nova sociedade que está perante nós e na qual estamos imersos. 
Por vezes encontramos empresas ou grupos da sociedade civil que já se encontram 
neste novo movimento, mas não os vemos porque não temos os óculos certos. 
A nossa situação e a de muitos intelectuais de hoje faz-me lembrar a história do 
bêbado à procura das chaves do seu carro. "Bem, não acha? "pergunta a sua esposa, 
impaciente. "Não, não consigo encontrá-los, mas sei que estão do outro lado da rua". 
"Mas então porque não olha para o outro lado", pergunta ela. "Porque deste lado há 
uma luz de rua! 
 
 
Os contrabandistas conduzem-nos à sociedade que está a nascer. 
 
Mas há óptimas notícias. A nossa sociedade global tem gerado contrabandistas. 
Pessoas que compreenderam - em parte ou no todo - a mudança que está a ter lugar, 
e que estão a ajudar a sociedade a tornar a transição tão suave quanto possível. 
Quem são os contrabandistas. Eles estão por todo o lado. Na sociedade civil, são certos 
grupos informais, certas ONG estão realmente em transição e beneficiam os cidadãos. 
Por exemplo, redes de agricultura biológica, redes de reflexão sobre o 
questionamento do crescimento (decrescimento), redes de escolas "democráticas" 
que estão a tentar repensar a educação em profundidade53. Em termos mais gerais, 
podemos ver hoje que uma parte não negligenciável da sociedade civil está a caminhar 
para a nova sociedade. Em todos estes grupos as mulheres são a maioria. 
Mas também há empresas que prosperam na assistência ao processamento. A IBM, 
por exemplo, constituiu recentemente um enorme grupo de consultores para ajudar 
as empresas na transição (da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento). 
Este grupo de consultores faz o que é chamado de "gestão de transição". Existe, 
portanto, um grande movimento dentro das empresas globais54 para avançar para a 
nova lógica económica e de gestão.  
Trabalho pessoalmente com líderes empresariais que ouviram a sua "Inteligência 
Interna" e mudaram para uma nova visão de negócios que está verdadeiramente ao 
serviço da sociedade e onde o lucro é apenas uma consequência da utilidade social e 
                                                           
53 Esta rede é denominada "EUDEC" (European Democratic Education Network, www.eudec.org). 
54 Sylvain DARNIL & Mathieu LE ROUX: "80 homens para mudar o mundo: Empreendedorismo para o 
planeta".  JC Lattès, Paris, 2005. 
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ambiental da empresa. Tornaram-se consultores para ajudar outros colegas a 
"avançar" para a nova visão, e para avançar para uma maior coerência interior55.  
E depois há as empresas que estão inteiramente na sociedade do conhecimento, e 
que compreenderam a mudança de visão, e de gestão, desde que nasceram nela.  
Em política não tenho visto um movimento tão forte no sentido da mudança. Há, claro, 
aqui e ali, actores ou pequenos grupos que tentam mudar a política, mas não na 
mesma medida, parece-nos a nós. Os partidos verdes na Europa têm tentado mudar 
a política. Mas será que não ficaram demasiado tempo no contexto moderno e 
industrial? Estão realmente a anunciar a mudança de paradigma? A questão é a 
mesma para todas as partes.  
No entanto, como veremos mais tarde, as estatísticas mostram-nos que existem 
centenas de milhões de cidadãos em todo o mundo que estão a sofrer uma profunda 
mudança de valores. 
 

                                                           
55 Ver, por exemplo, www.cardelmanagement.com Leia também absolutamente o belo livro do meu 
amigo Gilbert DELMARMOL: Tomber plus Haut: à l'écoute de l'intelligence intérieure. Edições Alphée, 
Mónaco, 2009. Ver também a organização " World Business Academy " que defende o lucro como 
consequência da acção da empresa em prol do Bem Comum. 

http://www.cardelmanagement.com/
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CAPÍTULO 8 : 
 

A ECONOMIA DO CONHECIMENTO, 
 

UM NOVO PARADIGMA ECONÓMICO.  
 

O CENÁRIO POSITIVO  
 
 
 
 
Veremos - com espanto - neste capítulo que esta sociedade do conhecimento está 

a dar um contributo importante para moldar e moldar a civilização contemporânea, a 
um ponto que o cidadão médio não suspeita. 

Karl Marx56 foi o primeiro sociólogo a salientar a importância do instrumento de 
produção para uma sociedade. Quando isto se transforma, são todas as relações de 
produção que mudam, e portanto as relações entre os humanos, e é em última análise 
a visão, (Weltanschauung), em suma, os valores e estruturas básicas da sociedade que 
se transformam.  

No final da Idade Média e no início da era industrial moderna, quando passámos 
do instrumento da produção agrícola (terra e tecnologia agrícola) para o instrumento 
da produção industrial (máquina/fábrica, tecnologia e capital), todo o horizonte 
mudou, incluindo a relação com o divino no tempo e no espaço. 

 
                                                           
56 Numa famosa carta a Vera Zasulic em 1881, Marx afirmou claramente que não era um "marxista" e 
que não queria decidir se o futuro da Rússia não implicava necessariamente uma revolução! É, 
portanto, com este sociólogo Marx que contamos aqui. 
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Um novo instrumento de produção 
 
Contudo, perante os nossos próprios olhos está a rápida substituição da ferramenta 

industrial por uma nova ferramenta: o conhecimento aplicado ao conhecimento pelo 
cérebro humano a fim de criar novos conhecimentos57. Peter Drucker explica a sua 
visão: "O conhecimento é o único recurso que faz sentido hoje em dia. Os tradicionais 
"factores de produção" - terra (isto é, recursos naturais), trabalho e capital - não 
desapareceram, mas tornaram-se secundários. Podem ser facilmente obtidas, desde 
que haja conhecimento. E o conhecimento neste novo sentido, significa conhecimento 
como matéria-prima (utilidade), o conhecimento torna-se um meio para adquirir 
resultados sociais e económicos".  

Para alguns observadores de58 Harvard, a economia dos EUA já está mais de 70% 
imersa na sociedade do conhecimento. Por outras palavras, a sociedade do 
conhecimento infiltrar-se-ia cada vez mais no próprio coração das actividades 
industriais e agrícolas tradicionais, porque o conhecimento é armazenado e gerido por 
pequenos computadores cujos chips, por assim dizer, fazem o trabalho de uma 
formiga infiltrando-se em todo o lado.  

Um relatório recente feito para o Conselho Europeu de Ministros no início de 2007, 
mostra que mais de 40% da economia da União Europeia já se encontra na imaterial, 
na sociedade do conhecimento59. Este é um número muito baixo. Outros falam de 60 
a 70%. 

Por isso, aqui estamos nós. 
Recordemos que na sociedade agrária o poder estava ligado à propriedade da terra. 

Aquele que não possuía terra era um manant60, um servo. Ele nem sequer tinha nome. 
O fidalgo era dono da terra, e tinha o nome da terra. E o seu poder veio do facto de 
ter alimentado e apoiado o povo. Teve sempre de possuir mais terras para estabelecer 
o seu poder. Daí as guerras e invasões para conquistar mais terras. Não existia tal coisa 
como "ciência económica" porque a gestão da terra e da riqueza era feita pelas 
autoridades políticas ou pelas autoridades religiosas, quando estas tinham o poder. A 
moeda e o comércio eram também bastante diferentes. 

Com o surgimento da sociedade industrial, o poder foi gradualmente transferido 

                                                           
57 Esta definição vem do próprio Peter DRUCKER; em "Sociedade Pós-Capitalista" na página 42. 
58 Thomas A. STEWART ex-director de la "Harvard Business Review". Voir son livre "The wealth of 
Knowledge: Capital intelectual e a Organização do Século XXI" Nicholas Bradley, 2002. 
59 "THE WORK FOUNDATION" : The knowledge economy in Europe : A report prepared for the 2007 EU 
Spring Council " Voir http://www.theworkfoundation.com/Assets/PDFs/KE_Europe.pdf Londres, 2006. 
60 O termo "manant" em latim significa "aquele que permanece", porque não se pode dar ao luxo de 
partir, uma vez que é propriedade do Senhor da Terra. O "servo" em latim significa o "servo", aquele 
que está total e incondicionalmente ao serviço do seu Senhor. Era escravidão sem o nome. A Igreja fez 
muito ao impor o baptismo e a imposição de um "nome cristão" diferente do nome do servo. Foi uma 
operação gigantesca de humanização e respeito pelas pessoas e pelos seus direitos elementares, que é 
como a matriz da noção de direitos humanos nos dias de hoje. 

http://www.theworkfoundation.com/Assets/PDFs/KE_Europe.pdf
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para aqueles que podiam angariar capital suficiente para comprar máquinas e 
tecnologia inovadora. A fim de acumular grandes quantidades de capital, os bancos 
tornaram-se cada vez mais importantes. A mão-de-obra, ou seja, os antigos 
agricultores, deveria adaptar-se, mais ou menos severamente, à lógica da máquina 
industrial: a fábrica. Aqueles que não compreenderam esta mudança no poder podem 
ter permanecido nos seus suntuosos castelos medievais, mas foram cada vez mais 
marginalizados da lógica industrial. 

Hoje, está a ter lugar uma mudança semelhante. Embora a maquinaria industrial e 
agrícola continue a produzir ainda mais e mais barato, provavelmente já não irá criar 
mão-de-obra. Pelo contrário, reduzirá bastante o número de postos de trabalho. Na 
viragem do século, a agricultura empregava 80% da mão-de-obra na Europa. Hoje em 
dia é de apenas 4%, enquanto que a produção agrícola se tem multiplicado em 
quantidade. Um desenvolvimento semelhante pode ser esperado para empregos 
industriais. Encolherão como um polegar dorido, uma vez que os trabalhadores estão 
a ser substituídos por robôs, mesmo na China.  

Pois provavelmente não é correcto culpar a Ásia, se soubermos que a China reduziu 
em 2008 a sua força de trabalho em 15%, substituindo-a por máquinas. Isto significa 
dezenas de milhões de empregos chineses perdidos. A tendência é a mesma em todo 
o lado, como Jeremy Rifkin tem demonstrado muito bem61.  

Os instrumentos agrícolas e industriais fornecerão nos nossos países um máximo 
de 20% de postos de trabalho, um máximo e serviços 30%. O grande problema político 
é o que vamos fazer com o resto da população, especialmente com os menos 
qualificados? Esta é a questão muito difícil que os políticos enfrentam na União 
Europeia e em todo o mundo.  

É por isso que os Chefes de Estado da União Europeia são tão insistentes na 
Estratégia de Lisboa e na entrada na sociedade do conhecimento. Essa é a única 
esperança. Mas isto pressupõe uma redefinição bastante radical das nossas 
sociedades. E é aí que reside o problema. 

Esta mudança no instrumento de produção em direcção à sociedade baseada no 
conhecimento traz mudanças fundamentais na natureza do poder, do comércio, da 
economia, do dinheiro, das medidas de valor da bolsa, da gestão e na pedra angular 
do crescimento e do progresso. Tornam-se subitamente qualitativos. Mas através da 
mudança dos instrumentos de produção, são também os conceitos de patentes, 
trabalho, justiça, sustentabilidade ou sustentabilidade ecológica, educação e cultura 
que mudam. Em suma, estamos a mudar a sociedade! Os próprios propósitos da 
sociedade estão a mudar, evoluindo para outra coisa qualquer. Uma importante 
tendência para a centralidade humana está a desenvolver-se perante os nossos 
próprios olhos, a todos os níveis. Uma reorientação que, no entanto, também pode 

                                                           
61 Alain CAILLE, Jeremy RIFKIN, e Michel ROCARD: La fin du travail Paris Livre de Poche: 12 de Janeiro 
de 2006. 

http://www.amazon.fr/fin-du-travail-Alain-Caillé/dp/2707147834/sr=1-2/qid=1170254740/ref=sr_1_2/171-4804917-9146648?ie=UTF8&s=books
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ser pervertida numa manipulação terrivelmente sofisticada. Veremos isto no Capítulo 
9 sobre o cenário negativo. 

 
 

Definições 
 
Ele dá-nos aqui algumas definições para esclarecer o nosso ponto de vista. 
 

  Os dados são informação em bruto à medida que chegam à nossa caixa de 
correio pela manhã, ou na Web. Há demasiada coisa. Não é seleccionado. 

 a informação é o resultado da triagem, que pode ser feita mecanicamente por 
"Google", por exemplo, ou da triagem postal. E se ainda tiver uma secretária 
que ordene o seu correio, ela fornece-lhe informações. 

 O conhecimento é o resultado de uma classificação criativa e de um 
julgamento feito por um cérebro humano de acordo com um determinado 
conjunto de valores. Existe, portanto, um juízo humano. Não há maneira de 
conseguir uma máquina para o fazer. O conhecimento é também 
conhecimento que leva à acção. 

 A sabedoria consistirá em tomar decisões e ACÇÕES que tenham em conta, na 
medida do possível, o conhecimento do Bem Comum, incluindo o das gerações 
futuras e a coesão social. 

 
 
A sociedade do conhecimento: uma nova lógica pós-capitalista. 

 
A nossa economia está a mudar de forma bastante radical. Peter Drucker tem 

razão, já não estamos na lógica capitalista e industrial. A pessoa humana, que nos 
novos círculos de gestão é chamada "capital humano", está de novo a tornar-se 
central, pelo menos no cenário positivo. E ao mesmo tempo, a máquina que era 
central torna-se secundária e é colocada ao serviço do ser humano. Estamos a assistir 
à possibilidade de um ressurgimento do humanismo no coração da empresa. 
Inacreditável para os ouvidos "industriais". 

E a abordagem estratégica de algumas empresas está a virar as costas às estratégias 
bélicas e a avançar para novas estratégias "win-win", onde os concorrentes de ontem 
começam a partilhar conhecimentos em rede, e em "comunidades de prática"62. 
Estamos a afastar-nos do sistema de valores bélicos e patriarcais. Em suma, toda a 
                                                           
62 Um alto funcionário europeu da IBM confirmou-me recentemente que a IBM tinha escolhido 
colaborar com os seus concorrentes directos, tais como a SAP e a SUN Microsystems, para a 
investigação em rede, e depois estavam a separar-se. Sobre as comunidades de prática, ver Verna 
ALLEE: The future of knowledge: Increasing prosperity through Value Networks. Butterworth 
Heinemann, Elsevier 2003. páginas 121-123. 
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relação com a violência e exclusão (patriarcal) está a ser transformada a 180 graus no 
centro das novas práticas de gestão. 

Estamos a entrar noutro mundo.  
Mas antes de entrar na análise detalhada desta nova visão da economia, eis um 

exemplo concreto de uma empresa que opera no âmbito desta nova visão da 
sociedade do conhecimento. 

 
 

Exemplo concreto ASKO: Gestão do website da Comissão Europeia; 
 
Esta empresa a que chamaremos ASKO foi recentemente criada com pouco 

financiamento inicial. Tem tido muito sucesso na construção e gestão de websites para 
grandes empresas e instituições. Há alguns anos, ganhou um contrato para gerir o sítio 
web da Comissão Europeia. Como resultado deste contrato, o preço das suas acções 
na bolsa de valores aumentou 100%. 

O contrato estipula que todas as traduções em todas as línguas oficiais da União de 
todos os textos produzidos pela Comissão todos os dias devem ser colocadas no 
website da Comissão no prazo de 48 horas e numa apresentação impecável. 

A "fábrica" é um planalto com computadores, filhos e intelectuais que possuem um 
ou dois diplomas universitários e são fluentes em três ou quatro línguas e conhecem 
disciplinas europeias. O investimento material é mínimo. O papel do capital financeiro 
e da tecnologia é de 20%, no máximo. O resto é capital humano e intelectual que 
produz conhecimento a partir do conhecimento. Estes tradutores criam novos 
conhecimentos aplicando os seus conhecimentos de línguas ao conhecimento: o texto 
oficial da Comissão em inglês na maior parte do tempo.  

O director está consciente de que a sua função já não é de modo algum "conquista, 
comando e controlo". Já não é possível controlar tradutores de grego ou finlandês, 
esloveno, húngaro, etc. A sua função é a de: 

1. Cuidados com o instrumento de produção: os intelectuais que fazem o 
trabalho e que são mais competentes do que ele nas suas respectivas áreas, 
especialmente línguas. Devem gostar do seu ambiente de trabalho e concordar 
em continuar a trabalhar na empresa. Em suma, tem de os motivar a voltar na 
manhã seguinte com o seu "instrumento de produção", a sua inteligência. 

2. Controlar a qualidade do trabalho. Mas como controlar a qualidade do 
trabalho? Ele não é capaz de conhecer todas as línguas. Assim, ele teve uma 
ideia brilhante: fazer cocktails para colocar os membros da sua equipa em 
contacto e depois estabelecer uma rede com as pessoas externas que 
escreveram os discursos, com as pessoas responsáveis pelos sistemas de 
tradução oficial, mas também com embaixadores, partidos políticos, 
sindicatos, meios de comunicação social, consumidores, etc. E ofereceu uma 
garrafa de champanhe à primeira pessoa que detectou o mais pequeno erro 
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de tradução. E isto para cada língua. Desta forma, criou um novo sistema de 
controlo de qualidade, auto-gerido pelas redes linguísticas de consumidores 
que criou. Porque, por exemplo, todos os gregos da rede grega têm interesse 
em que o texto seja perfeito, pois não se trata de iniciar o debate político numa 
base imprecisa. Assim, inventou um novo sistema de controlo por parte da 
própria rede de utilizadores. Óptimo. É um pouco como a Wikipédia, mas 
aplicado aos negócios. 

3. Assegurar que a comunicação funciona bem dentro da empresa e com o 
mundo exterior: com outros tradutores de outras línguas. Se tiver um 
problema com uma língua, é muito possível que algumas ou todas as outras 
línguas também o tenham. É absolutamente essencial que a política de 
tradução seja harmoniosa. Mas é também crucial que todos os tradutores 
tenham excelentes relações com os gabinetes da Comissão, e com todos os 
que produzem documentos. É essencialmente uma questão de trabalho em 
rede.  

4. Assegurar o capital humano: proporcionar oportunidades de reciclagem e 
educação contínua: conferências, viagens de contacto, etc. A fim de reter e 
motivar, mas também para manter os funcionários actualizados sobre os 
últimos desenvolvimentos no seu campo.  

5. Cuidar do valor intangível da empresa: a qualidade do ambiente, das relações 
com o pessoal. O envolvimento social da empresa no bairro... mas também a 
favor do ambiente. As relações com as instituições europeias, a reputação de 
seriedade, etc. 

6. Cuide também do plano de carreira de todos. Para que o seu trabalho dentro 
da empresa faça parte de um plano de carreira pessoal...dentro da própria 
empresa...e não noutro lugar! 

Seja como for, estamos noutro mundo... 
 
Mas a história ainda não acabou... 
O director-geral da ASKO recebeu uma oferta de milhões de euros para comprar a 

sua empresa. E ele aceitou. No dia seguinte, o novo gerente (estrangeiro) chegou e 
começou a dar ordens arbitrárias a todos. Este novo gerente operou de acordo com o 
modelo clássico de gestão industrial de "comando e controlo". Dois dias depois, uma 
parte do pessoal demitiu-se e saiu... com o seu equipamento de produção! O capital 
humano estava gradualmente a partir e a empresa estava a murchar. E uma semana 
depois, a Comissão Europeia suspendeu o contrato com a ASKO. A bolsa de valores 
estava em queda livre...! 

O que é que posso fazer? O novo director percebeu, um pouco tarde, que tinha o 
estilo de gestão errado. Ele recontratou o antigo director, que concordou em voltar, 
mas em condições bastante onerosas. Ele telefonou a todos e todos eles voltaram, 
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porque confiaram na sua gestão humanista e nas suas redes. O contrato com a 
Comissão foi reintegrado. A acção voltou a subir. 

Este é um excelente exemplo de nova gestão na economia do conhecimento e uma 
demonstração do que já não deve ser feito, caso contrário muito dinheiro será 
perdido. Não se trata, como podemos ver, de uma questão de gestão e lógica de 
governação erradas. Não se pode ser um gestor de empresa "industrial" numa 
empresa baseada no conhecimento. Pode ser caro, muito caro.  

 
Mas vamos analisar a mudança com mais detalhe. 
 
 

1. O poder 
 
Estamos a assistir a uma mudança gradual mas fundamental no poder. Não é fácil 

tomar consciência disto, pois sempre estivemos convencidos de que o poder reside na 
posse de capital e tecnologia. Hoje, porém, esta "evidência" está a vacilar. Cada vez 
mais, pelo menos nas indústrias inovadoras e em crescimento, a criatividade humana 
em rede está a tornar-se a chave. Por que outra razão começaríamos a falar de "capital 
humano", reconhecendo também que a pessoa humana - erradamente tributada 
como "capital" - não pode ser gerida da mesma forma que o capital financeiro? É 
porque, na sociedade do conhecimento, o desafio é produzir novos conhecimentos 
através da comunicação e filtragem de dados e informações de forma inteligente e 
criativa para produzir conhecimento. Este processo pode certamente ser facilitado por 
computadores, mas a contribuição da pessoa humana é central e indispensável. Tal 
como o homem poderia ser substituído pela máquina na sociedade industrial, ele está 
de novo a tornar-se absolutamente indispensável. Esta transformação é tão rápida e 
fundamental que temos dificuldade em percebê-la. 

A menos que consideremos friamente a utilização de novas tecnologias para 
domesticar e manipular o cérebro humano, a começar pelos mais fracos e os mais 
desfavorecidos. Este é o segundo cenário possível, que discutiremos em pormenor no 
Capítulo 9. 

 
 

2 De Pirâmides a Redes 
 
As nossas estruturas são quase todas piramidais, sem que nos apercebamos disso. 

Já nem lhe damos atenção, de tal forma que é normal. Estamos em estruturas 
patriarcais há tantos milhares de anos que já nem sequer as sentimos. Mas reparamos 
nisso quando se trata de criar uma nova organização. Aí medimos o quanto ainda 
temos tendências "naturais" para a pirâmide. Pelo menos nós, homens, na nossa 
grande maioria.  
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De repente, em poucos anos, as estruturas piramidais começaram subitamente a 
ser um problema. Tanto nos negócios como na política, em organizações 
internacionais, em religiões, sindicatos, ONG, organizações não governamentais, etc., 
tornaram-se um problema. 

A economia do conhecimento não pode funcionar como uma pirâmide 
simplesmente porque esta estrutura não promove a circulação da informação e do 
conhecimento. Pressupõe estruturas planas, em rede, onde a informação pode fluir 
em todas as direcções. Isto porque o novo mecanismo de produção de valor assim o 
exige. A fim de produzir novos conhecimentos, os humanos criativos são necessários, 
e para que continuem a ser criativos, precisam de interagir em rede para que o 
conhecimento possa ser trocado, e as interacções podem vir de todos os lados e em 
todas as direcções. É apenas através da interacção humana que o conhecimento 
progride e se desenvolve. Não há outra forma. Estamos no coração do novo 
mecanismo de criação de valor. O conhecimento é como o amor humano. Quanto 
mais o partilhamos, mais recebemos. 

As únicas empresas realmente bem sucedidas, e que resistiram aos choques 
financeiros dos últimos anos (dotcom-crash na Califórnia), são aquelas que passaram 
de pirâmides a redes e mudaram a sua visão 180°. Veremos isto mais tarde. Aqui 
estamos a abordar a mudança na sociedade. Estamos a deixar a sociedade em 
pirâmide... a toda a velocidade, mas em silêncio. 

  
 

3. O papel do líder, líder empresarial. 
 
Na sociedade industrial o empresário foi aquele que conquistou novos mercados, 

comando e controlo. Ele era o topo indiscutível da pirâmide.  
E de repente surge um novo tipo de empresário, como no exemplo da ASKO. Este 

novo empresário guarda ciosamente a sua nova "ferramenta de produção": a pessoa 
humana. 

A direcção, portanto, muda a sua orientação 180 graus. Tudo se baseia na pessoa 
humana, na mente humana, que é a única capaz de aplicar o conhecimento ao 
conhecimento, a fim de criar novos conhecimentos. O líder empresarial é portanto 
obrigado a reinventar completamente o seu papel. E tornar-se aquele que assegura 
que o seu pessoal - o seu novo instrumento de produção - volte a trabalhar no dia 
seguinte, e não vá ao concorrente com todo o seu conhecimento implícito e explícito. 

O empresário é também aquele que tem de aumentar a criatividade do seu pessoal, 
introduzindo-os em "redes de competência" e "comunidades de prática" onde se troca 
conhecimento para criar novos conhecimentos. É, portanto, a que promove a partilha 
de conhecimentos em rede. E também pode promover redes para encorajar o auto-
controlo da qualidade da produção do seu pessoal. No exemplo da ASKO, acima, o 
chefe de uma empresa de tradução que "coloca todos os utilizadores interessados no 
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circuito" criando uma rede em torno do seu pessoal. 
Como se pode ver, já não é a mesma função. Esta nova função não é certamente 

mais fácil, mas é menos violenta, menos patriarcal. Ainda há concorrência, mas 
também pressupõe, ao mesmo tempo, a colaboração em redes. Alguns autores falam 
de "cooperação". Já não estamos no mesmo mundo.  

A abordagem é também cada vez menos "materialista". Tanto que associações 
como a Spirit in Business ou Business spirit estão a aparecer. Existe mesmo agora um 
Jornal Business Spirit em linha63.  

E tal como o empresário industrial foi muitas vezes descrito como um guerreiro, 
hoje em dia a paisagem está a mudar muito rapidamente, e o novo empresário não é 
apenas aquele que promove a criatividade em redes, mas também aquele que infunde 
um bom espírito na sua empresa. E alguns começam a ver o papel deste novo 
empresário como uma missão, como uma responsabilidade para com a humanidade. 
Isto é o que está a surgir como uma tendência - embora minoritária - em organizações 
respeitáveis de líderes empresariais como a World Business Academy, que considera 
que o lucro é apenas a consequência da forma como a empresa exerce a sua 
responsabilidade para com o bem comum da humanidade64. 

 
 

4. Exemplo: A Escola de Negócios Cotrugli em Zagreb: um sucesso. 
 
A World Business Academy ajudou a criar a Cotrugli Business School em Zagreb, 

Croácia, da qual fui reitor de 2004 a 2008. É um novo tipo de escola de negócios que 
tenta responder à mudança do papel do empresário. Em termos concretos, 
oferecemos aos nossos estudantes executivos de MBA uma "abordagem de duas 
pernas". A primeira parte consiste em assuntos "clássicos" ou industrial-capitalistas 
como contabilidade, planeamento empresarial, organização e gestão industrial que 
preparam estes estudantes, que por vezes ainda viveram o período comunista, para 
se familiarizarem com a economia industrial em que estão imersos.  

Mas numa segunda fase oferecemos-lhes a "segunda etapa" que os prepara para 
este novo tipo de gestão na sociedade do conhecimento. Trata-se aqui de aperfeiçoar 
as qualidades humanas, o alinhamento interior, a arte de criar um bom espírito na 
própria empresa a fim de encorajar a criação de novos conhecimentos em rede, e de 
aumentar os activos intangíveis da própria empresa, etc. E a escola de negócios 
também lhes mostra que será cada vez menos possível evitar preocupar-se com o 
ambiente e a inclusão social (RSE: Responsabilidade social das empresas) uma vez que 
são cada vez mais tidos em conta no cálculo dos valores intangíveis das empresas.  

O sucesso da nossa Escola de Negócios é real. Provavelmente porque 
                                                           
63 Pode encontrar facilmente todas estas organizações no Google.com    
64 Ver o seu sítio Web: http://www.worldbusiness.org/wharman.cfm . E o belo texto de Willis Harman, 
co-fundador.  

http://www.worldbusiness.org/wharman.cfm


 

94 
 

94 

correspondemos a uma necessidade latente das empresas, bem como a uma 
expectativa da geração jovem65. 

 
 

5. O fim do segredo... e das patentes! 
 
O actual sistema de concorrência baseia-se em segredos comerciais. Se alguém tem 

uma tecnologia que o concorrente não conhece, ganha quota de mercado. Do mesmo 
modo, numa guerra, se um dos inimigos tiver uma arma desconhecida do adversário 
(arma, pólvora, bomba atómica, etc.), ele vencerá e até conseguirá dominar a terra. 
Não será esta, de facto, uma das chaves para a história das conquistas ocidentais no 
mundo?  

No entanto, como Harlan Cleveland,66ex-Vice Secretário de Estado de John 
Kennedy e membro da elite intelectual dos Estados Unidos, observou já em 1985, o 
segredo tende a desaparecer na sociedade do conhecimento porque "a informação 
tem uma tendência inerente para a fuga e propagação". E acrescenta que "a 
informação é mais acessível a mais pessoas do que outros recursos globais alguma vez 
foram na história", de modo que as hierarquias baseadas na propriedade exclusiva da 
informação e da propriedade intelectual estão a entrar em colapso, silenciosa mas 
rapidamente. Harlan Cleveland e a Academia Mundial de Arte e Ciência, da qual foi 
presidente durante muitos anos, já tinham anunciado o crepúsculo das patentes já em 
1990.  

Além disso, podemos ver que a opinião pública está cada vez mais consciente do 
que, ainda ontem, era um mundo de "segredos". A Internet está a contribuir para isso. 
O exemplo mais marcante é o do "I-Pod" lançado pela Apple e o carregamento directo 
de música via Internet, com todas as batalhas que isso implica. E pensemos também 
na batalha dos governos do Terceiro Mundo em favor dos medicamentos genéricos 
que as empresas farmacêuticas estão a perder silenciosamente, passo a passo.  

É portanto como se um círculo virtuoso de partilha e transparência fosse 
estabelecido através da abertura e partilha de conhecimentos. Esta nova lógica aberta 
parece-me promissora, mas também traz consigo novos conflitos entre a velha e a 
nova visão. Considere o sucesso crescente da opção Open Source e do Linux, o 
programa livre aberto à modificação pelos próprios utilizadores. É interessante notar 
que a China escolheu o Linux precisamente porque quer ser capaz de aperfeiçoar os 
programas em si e adaptá-los à sua própria cultura sem ter de passar por 

                                                           
65 Ver o website: www. cotrugli.eu clicar na bandeira inglesa. Infelizmente a COTRUGLI queria 
absolutamente uma acreditação europeia na AMBA que eu compreendo mas não aprovei. Esta 
acreditação resultou num nivelamento por uma lógica industrial. Muitos cursos inovadores 
desapareceram.  
66  Harlan CLEVELAND, Leadership and the information revolution, publicações "World Academy of Art 
and Science", 1987, p. 16. Mr Cleveland est décédé en 2008.  

http://www.cba.com.hr/
http://www.cba.com.hr/
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programadores ocidentais. A tendência parece já hoje irreversível.  
Mas não devemos subestimar aqueles que tudo farão para manter a sua visão 

inalterada e para manter a prioridade do sigilo e das patentes. Ainda existem batalhas 
importantes em muitas frentes para preservar a propriedade intelectual de invenções, 
música, artesanato e obras de arte em geral. E isto é bastante compreensível, uma vez 
que os artistas, a imprensa e os meios de comunicação social devem ser autorizados 
a viver. Mas a forma como o conhecimento é recompensado é susceptível de mudar 
fundamentalmente sem poder dizer exactamente como. Esse é o problema. Não é 
claro como a mudança irá afectar esta ou aquela área de actividade industrial. 

Algumas pessoas, neste momento de crise e transição, continuarão a reproduzir 
com toda a sua força o sistema e a abordagem industrial, ou seja, a prioridade da 
máquina sobre o humano. Isto é compreensível, mesmo que não seja um caminho 
para o futuro. Também acharão "lógico" manipular o cérebro humano de modo a 
torná-lo dócil à máquina e criativo no sentido da lógica industrial e mecanicista exigida 
por estes líderes (industriais). E não terão, ao que parece, qualquer problema ético, 
uma vez que nesta visão "moderna" é racional, portanto verdadeira. Para a visão 
moderna, tudo o que é científico é racional, e portanto verdadeiro, e portanto acima 
da ética, o que não deve ser incomodado de todo.  

Este é o segundo cenário da sociedade baseada no conhecimento que já está a ser 
implementado em quase todo o lado. Voltaremos a este assunto no Capítulo 9. Orwell 
torna-se novamente actual.  

 
 

6. A direcção 
 
O nosso inconsciente colectivo tende a desconfiar do próprio termo "gestão". Teme 

a manipulação humana que poderia albergar. No entanto, está em curso uma inversão 
espectacular das teorias de gestão. Peter Drucker, um dos pioneiros e uma das 
autoridades mais respeitadas sobre o assunto, anuncia uma reorientação da gestão 
para o ser humano numa sociedade pós-capitalista67. Estas são declarações a priori 
surpreendentes de alguém que não pode ser suspeito de ser "de esquerda" ou um 
crítico visceral do capitalismo, pelo contrário. Mas, para ele, já não é a máquina que 
pode ditar a sua lógica ao ser humano. Pelo contrário, são as máquinas 
(computadores) que devem agora tornar-se "amigas do homem" para poderem ser 
vendidas. Nas escolas de negócios, é ainda demasiado raro dar cursos sobre estes 
novos desenvolvimentos.  

Peter Drucker explica as mudanças nas definições de gestão: "Quando comecei a 
estudar gestão após a Segunda Guerra Mundial, um gestor foi definido como "a pessoa 
                                                           
67  Peter DRUCKER: Sociedade Pós-Capitalista, Harper Business, Nova Iorque, 1993. La société 
post capitaliste Dunod, Paris, 1994. Este livro foi um best-seller, mas é muito raramente citado. Ainda 
é muito cedo? 
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que é responsável pelo trabalho dos seus subordinados". Por outras palavras, um 
gerente era um "chefe" e a gerência era um posto e um poder. E esta continua a ser a 
definição que a maioria das pessoas ainda tem em mente. 

Em 1950, no entanto, a definição de gestor já tinha mudado para "aquele que é 
responsável pelo desempenho do pessoal". Hoje sabemos que esta definição é 
demasiado restrita e que o gestor é "aquele que é responsável pela aplicação e 
desempenho do conhecimento". É muito diferente, podemos ver isso.  

Ele continua: "Esta mudança significa que agora consideramos o conhecimento 
como o recurso essencial. A terra, o trabalho e o capital são importantes 
principalmente como restrições. Sem eles, nem mesmo o conhecimento pode 
produzir; sem eles, nem mesmo a gerência pode agir. Mas onde existe uma gestão 
eficaz, que aplica o conhecimento ao conhecimento, podemos sempre obter os outros 
recursos. »  

E conclui com esta frase que é como o resumo do livro: "O facto de o conhecimento 
se ter tornado o recurso, em vez de um recurso, é o que torna a nossa sociedade 'pós-
capitalista'. Este facto altera - fundamentalmente - a estrutura da sociedade. Cria uma 
nova dinâmica social e económica. Cria uma nova política. » 

 
 

7. "Mas todas estas empresas vão desaparecer como desapareceram na Califórnia 
quando se despenhou!" 

 
Esta objecção é frequentemente ouvida. Basicamente, toda esta economia do 

conhecimento é apenas uma bolha de sabão que explodirá na primeira crise financeira 
como a queda do ponto-com.  

Verna ALLEE é uma consultora que vive atrás de Berkeley, do outro lado da colina, 
em Martínez. Deu uma conferência na Comissão Europeia em 2004 sobre a situação 
das empresas no Vale do Silício. Ela trabalha muito para grandes empresas nos Estados 
Unidos, e conhece muito bem as empresas do Vale do Silício. Trabalha também na 
Europa, nomeadamente na Noruega (Nortel) e para a Comissão Europeia. Foi uma das 
editoras da Neskey68, um projecto de investigação para a Comissão Europeia sobre 
intangíveis e como alcançar uma economia sustentável. Este projecto de investigação 
mostra que a força motriz que irá empurrar as empresas para a sustentabilidade não 
é apenas a opinião pública, mas sobretudo a crescente importância dos activos 
intangíveis na valorização das empresas no mercado bolsista. Verna é também a 
primeira autora no mundo a ter descrito graficamente os intangíveis no seu último 
livro, "The Intangibles of the Future".69 

                                                           
68 Ver em www.neskey.com 
69 Verna ALLEE: The future of knowledge, Butterwoth Heinemann, Elsevier Science, 2003. 

http://www.neskey.com/
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Ela explicou à Comissão Europeia em 2003 que a maioria das empresas americanas 
não compreendia a necessidade de passar de uma sociedade industrial para uma 
sociedade baseada no conhecimento. Mantiveram simplesmente a sua estrutura em 
pirâmide, a sua abordagem tradicional ao lucro, clientes e sociedade. Apenas os seus 
produtos são cada vez mais imateriais. 

Uma pequena minoria deles percebeu a necessidade de mudar a sua estrutura (de 
pirâmide para rede) e especialmente a sua visão do mundo. Assim, incluíram na sua 
rede clientes, fornecedores, o público, o ambiente e a sociedade. Aqueles que se 
transformaram desta forma sobreviveram sem problemas. Pelo contrário, todas as 
empresas que não tinham alterado a sua estrutura desapareceram.  

É tudo o que estou a dizer.  
Portanto, não pode ter a gestão errada. 
 
 

8. Do comércio à partilha 
 
O comércio moderno, tal como o conhecemos, é um conceito bastante recente. 

Trata-se de uma transacção em que os bens são trocados por dinheiro, período. Uma 
vez realizada a troca, a transacção é considerada completa. Em princípio, não se 
espera qualquer outra acção, excepto uma possível transacção subsequente. Esta 
percepção do comércio também nos parece eterna: como só a conhecemos, ela faz 
parte da nossa visão do mundo. E no entanto... 

Na Idade Média, por exemplo, o comércio era uma relação muito diferente, muito 
mais inclusiva e mais rica. Baseou-se principalmente na troca e no presente70. Vejamos 
um exemplo. Um agricultor precisava de sementes, o seu vizinho tinha sementes. 
Daria-lho em troca de algo, dinheiro ou nada. E o comprador concordou por vezes em 
permanecer em dívida de honra para com o vendedor. E, se necessário, entendia-se 
que o comprador faria um favor ao vendedor. E que, em qualquer caso, faria outro 
donativo quando a oportunidade surgisse.  

Do mesmo modo, no mercado da cidade, os alimentos eram trocados por dinheiro, 
mas havia também muita troca informal de informações sobre filhas e filhos para 
casar, notícias políticas, conhecimentos agrícolas, etc. A noção de comércio abrangeu 
assim muito mais do que apenas transacções monetárias. Na realidade, foi apenas 
com a emergência da sociedade moderna e industrial que o conceito de commercium 
se estreitou no sentido que conhecemos. Infelizmente, o conceito de dívida mútua, 
que era um extraordinário cimento social, desapareceu. 

Na sociedade industrial, o comércio tornou-se apenas monetário e limitado no 

                                                           
70 Referimo-nos aqui ao trabalho do sociólogo francês Marcel MAUSS, que escreveu obras importantes 
sobre a economia do presente e da troca. (L'échange et le don) . Estas obras, como veremos, estão de 
novo a tornar-se de uma actualidade excepcional na sociedade do conhecimento. Ver por exemplo: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Mauss
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tempo. E qualquer noção de dívida é proibida. O objectivo é "não dever nada a 
ninguém". Por outras palavras, dá-se uma mercadoria em troca de uma soma de 
dinheiro.  

Na sociedade do conhecimento, se eu trocar conhecimentos, não os perco, até os 
ganho. E a minha vantagem não é necessariamente o dinheiro, mas o retorno de 
informação que me vem enriquecido pela criatividade do outro e de outros na rede. 
Os outros dar-me-ão novos conhecimentos que eu desconhecia. E assim a relação 
continua em e através da troca de informação e conhecimento, não pára, porque 
existe uma situação vantajosa para ambas as partes, que se estabelece de ambos os 
lados e que se prolonga no tempo.  

Esta é uma ruptura radical com o próprio fundamento do conceito moderno de 
comércio, onde nunca posso, por definição, "ter o meu bolo e comê-lo também", mas 
apenas perder o que eu troco. E esta relação termina com a troca de um objecto por 
dinheiro.  

Estamos portanto a avançar para uma lógica de partilha e troca. A minha hipótese 
é que estamos a regressar a uma lógica de comércio, troca, presente e dívida como na 
Idade Média. Na economia do conhecimento, posso permanecer em dívida para com 
alguém da minha rede.  

Isto pode ter consequências sobre o papel assumido pelo dinheiro: já não está 
inteiramente no centro da transacção, que também pode ter lugar sem dinheiro. Isto 
anuncia, sem dúvida, uma redefinição fundamental do papel do dinheiro na sociedade 
de amanhã. Alguns sistemas alternativos de dinheiro como www.favours.org na 
Califórnia, LETS (F), LETS (UK), Banche del Tempo (I), RES (B), WIR (Suíça) são 
construídos sobre a noção de troca e oferta. Mas quanto mais avançamos na descrição 
da sociedade do conhecimento, mais veremos que esta se baseia na partilha, troca e 
doação. É, portanto, potencialmente uma sociedade mais humana. 

No entanto, as noções de comércio capitalista/industrial estão embutidas em nós 
a uma profundidade que desconhecemos. Assim, lutamos repetidamente, com 
enorme esforço, para adaptar o intercâmbio de conhecimentos às "nossas" normas 
comerciais modernas e demasiado estreitas, como o leito procrusteano. 

Centenas de investigadores dedicam milhares de horas de trabalho a tentar inserir 
a lógica do conhecimento na lógica capitalista moderna. Podem os seus esforços ser 
promissores para o futuro? É tudo menos óbvio! 

Por que outro motivo teriam outros tomado consciência, ao mesmo tempo, da 
existência de uma diferença de lógica? Por que razão, por exemplo, certas empresas 
do Vale do Silício tornaram agora regra que a informação deve circular, por outras 
palavras, ser partilhada? Se um empregado guarda informações importantes para si 
próprio durante mais de vinte e quatro horas, ele é despedido! Estas empresas 
compreenderam que o valor acrescentado do conhecimento é adquirido quando este 
circula. Quanto mais informação ou conhecimento é partilhado, mais rico ele se torna. 
Se, pelo contrário, a informação é mantida em segredo, perde o seu valor, morre e a 

http://www.favours.org/
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criatividade do grupo diminui à primeira vista. E, no entanto, continuamos a cultivar o 
segredo. 

A excepção que confirma a regra é paradoxalmente encontrada no domínio da 
Defesa: o Tratado sobre as Forças Convencionais na Europa é o primeiro a basear-se 
na partilha de informações. Cada uma das partes tem o direito de enviar inspectores 
ao adversário e este é obrigado a aceitá-los71. Como tal, este Tratado, do qual ninguém 
fala, pode ter dado a conhecer a estratégia mundial à lógica transmoderna do 
conhecimento imaterial.  

É claro que ainda vivemos numa época de transição entre as duas lógicas, pelo que 
o dinheiro parece continuar a ser desproporcionadamente importante nos dias de 
hoje. No entanto, toda esta nova lógica subjacente está a emergir e a desenvolver-se 
rapidamente em alguns sectores. Sem muita fanfarra, está a tomar o controlo do 
poder económico e a marginalizar lenta mas seguramente a lógica do comércio 
"industrial". 

Mas não temos nenhuma teoria real desenvolvida sobre esta "economia da 
partilha". Podemos ver que há muita partilha de conhecimentos, mas não existe uma 
teoria económica enquanto tal que aponte o caminho. Ainda nos encontramos na fase 
de testes empíricos. 

 
 
 

9. E o concurso? 
 
É aqui que a mudança é melhor medida. Se formos forçados a ligar em rede o nosso 

pessoal para aumentar a nossa capacidade de criar conhecimento, é óbvio que a 
relação com os concorrentes muda. Surge assim uma nova retórica que desta vez já 
não se baseia na retórica militar do campo de batalha, onde um tem de matar o outro 
para ganhar quota de mercado (win-loose). Estamos a deixar valores patriarcais. Já em 
1996, alguns autores falam de coopetição,72 que combina cooperação e competição. 
Mas autores como Elisabeth Sathouris73 e Janine Benyus74" comparam a evolução das 
empresas com a dos organismos vivos. E observam que estes organismos dão um 
enorme passo na evolução quando passam da competição para a colaboração. Num 
sistema de vida maduro, cada parte, entidade ou pessoa persegue o seu próprio 
interesse de uma forma que não comprometa a saúde do todo. A colaboração ocorre, 

                                                           
71 http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-fce.htm ver artigo XIV e 
seguintes. 
72  Adam M. BRANDENBURGER & Barry J. NALEBUFF: Co-Petição uma mentalidade revolucionária 
que combina competição e cooperação. Moeda Doubleday. EUA, 1996. 
73  Elisabeth SATHOURIS: "Earthdance" iUniverse.com editor, 1999, 432 páginas. 
74  Janine BENYUS: " Biomimicry: Innovations Inspired by nature " ed.William Morrow 1997, New 
edition Perennial, USA, 2002. 

http://www.obsarm.org/obsnuc/traites-et-conventions/francais/traite-fce.htm
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portanto, mas de uma forma que não prejudica os interesses dos indivíduos ou a 
própria rede. 

E Verna Allee75 no seu excelente livro explica como esta colaboração funciona 
dentro de uma rede de valores: "Uma rede de valores que funcione bem encoraja a 
busca do interesse próprio mas negociada entre todos os participantes, com 
cuidadosa consideração pelo nível mais elevado de holarquia que é a própria rede".   

Mencionemos também o importante livro de Hazel Henderson76, que tem vindo a 
anunciar uma nova lógica económica há anos.  

Estamos portanto numa nova lógica que é menos violenta, mas da qual ainda não 
conhecemos todos os contornos.  

 
 

10. Criação de valor económico e novo instrumento de produção: o factor humano 
 
O coração do motor económico de uma empresa é a forma como ela cria valor. 

Como vimos, na sociedade agrária este motor é a produção de alimentos que provêm 
da natureza. Quanto mais se trabalha a terra, mais se tem de possuir o solo, mais se 
tem de possuir as sementes. Mas ainda há um desconhecido: o tempo. O homem deve 
cultivar, mas não pode crescer. Ele só pode contar com o divino para proporcionar o 
clima certo, para rezar e... para esperar. 

Na sociedade industrial, o homem já não precisa da natureza ou do divino. Ele 
fabrica objectos na fábrica, a partir da matéria-prima. A partir de um bloco de aço ele 
produz um Toyota ou um Renault. A produção de valor consiste em acrescentar valor 
ao objecto.  Ou, por outras palavras, para produzir "valor acrescentado": o carro, por 
exemplo. A ferramenta de trabalho é o capital, a fábrica ou a máquina, e a tecnologia.  

Os grandes debates políticos do século XX eram sobre quem iria receber este valor 
acrescentado. A esquerda disse que foi para o trabalhador que de outra forma "está 
alienado do fruto do seu trabalho", enquanto a direita argumentou que este valor 
acrescentado deveria ir para o empresário para o recompensar pelos riscos 
assumidos.  

Aqui, na sociedade do conhecimento, o valor é produzido pela aplicação do 
conhecimento ao conhecimento. E o valor produzido é o conhecimento. Por exemplo, 
aplico os meus conhecimentos de inglês a um texto escrito em francês e traduzo-o. 
Apliquei os meus conhecimentos ao conhecimento para produzir novos 
conhecimentos. Encontramo-nos agora num mundo económico imaterial. 

Já não se trata do valor que se acrescenta ao objecto. É valor/conhecimento 
acrescentado ao conhecimento. É o "conhecimento acrescentado" que é co-criado. E 

                                                           
75  Verna ALLEE: "The future of knowledge:Increasing prosperity through value networks" 
Butterworth Heinemann, Elsevier Science, 2003. Página 237. 
76 Hazel HENDERSON : " Construir um mundo em que todos ganham : a vida para além da guerra 
económica global ". Berret & Koelher, São Francisco, 1996. 397 p. 
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não existe uma possível alienação do fruto do trabalho, como na sociedade industrial, 
uma vez que o conhecimento permanece no cérebro e na mente dos designers desse 
mesmo conhecimento. É portanto a pessoa humana que se torna o novo instrumento 
de produção.  

Além disso, como vimos, o conhecimento tornou-se o recurso, para que eu possa 
adquirir todos os bens de que preciso.  

 
 
 

11. Valor de medição: a bolsa de valores como um poderoso motor de mudança. 
 
Estamos numa situação incrível aqui no início; a bolsa de valores está 

fundamentalmente a mudar a forma como enumera as empresas. Anteriormente, os 
operadores bolsistas apenas tinham em conta o que é conhecido no jargão como "os 
activos materiais e financeiros das empresas". Analisaram os seus activos bancários, 
as suas dívidas, o montante dos seus inventários, as suas propriedades imobiliárias. 
Em suma, as empresas foram medidas principalmente com base nos activos 
financeiros das empresas. E conseguimos medir o valor das empresas desde o passado 
até ao presente. 

Nos últimos anos, contudo, os operadores da bolsa começaram a prestar cada vez 
mais atenção aos "activos intangíveis". Porque é que isto acontece? Porque estão cada 
vez mais conscientes da transição para a sociedade do conhecimento. Estão também 
cada vez mais conscientes de que o conhecimento é qualitativo e que não é fácil, se 
não impossível, quantificá-lo77.  

E como hoje em dia se estima que 45% da economia europeia já é imaterial, ou 
seja, na economia do conhecimento, eles retiram a consequência de que os activos 
intangíveis devem ser tidos em conta pelo menos 45% nas cotações bolsistas. E isto 
não diz respeito apenas às empresas que se encontram nas novas tecnologias do 
conhecimento. Não, esta nova abordagem afecta todas as empresas.  

Em suma, o mercado de acções é cada vez mais visto como um poderoso vector de 
mudança. Parece estar a empurrar cada vez mais as empresas para a nova lógica da 
sociedade do conhecimento.    

Como é que tudo isto funciona? Os novos instrumentos de medição estão ainda na 
sua infância, pelo que muitos operadores da bolsa confessam que usam a sua intuição 
para medir bens intangíveis78.  

                                                           
77 Se o leitor quiser saber mais sobre bens intangíveis, pode ir ao meu blog 
http://vision2020.canalblog.com sob as rubricas "Economia do conhecimento" e "Economia do 
conhecimento". 
78 Tive a oportunidade em Londres de falar com alguns jovens analistas da bolsa de valores. E 
perguntou-lhes como avaliam os "bens intangíveis" das empresas. Responderam "com os seus narizes! 
Eles responderam "com o nariz", o que significa intuição.  

http://vision2020.canalblog.com/
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O que são estes "bens intangíveis"? Alguns autores fazem a distinção entre:  
1. as realizações relacionadas com a estrutura interna da empresa:  

a. Investigação e desenvolvimento,  
b. As estruturas internas da empresa,  
c. O plano estratégico da empresa,  
d. Comunicação interna dentro da empresa,  
e. Relação com o pessoal e resposta do pessoal,  
f. A forma de resolver conflitos,  
g. Software de gestão interna, etc.  
h. O know-how da empresa e os seus conhecimentos implícitos 
i. A estrutura da empresa, pirâmide ou rede? 
j. O equilíbrio da sua estratégia. (por exemplo, cartões de pontuação 

equilibrada). 
2. Realizações relacionadas com competências individuais:  

a. os diplomas, educação, experiência dos membros da empresa.  
b. O know-how implícito de cada empregado e trabalhador.  
c. A forma como a empresa capitaliza o conhecimento implícito dos seus 

 membros. (Nonaka79). 
 

3. Aquisições relacionadas com a estrutura externa da empresa:  
a. Reputação, confiança do público na empresa,  
b. Confiança no produto (Ilyushin ou Airbus?),  
c. O rótulo (Marca), (Coca Cola! )  
d. Relacionamentos com fornecedores e consumidores.  
e. Relações com os clientes, 
f. A relação com a sociedade civil e os problemas sociais (RSE). 
g. A relação com o ambiente  
h. A relação com o nosso futuro colectivo 
i. A qualidade das "redes de valor" em que a empresa participa. 
 
E está a tornar-se cada vez mais claro que os últimos itens da lista - ressonância 

social corporativa e respeito activo pelo ambiente - estão a tornar-se cada vez mais 
importantes. A evolução é extremamente rápida.  

 
 
12Um exemplo de ignorância da "marca" e dos "intangíveis": Coca-Cola. 

 

                                                           
79 Ikujiro NONAKA & Hirotaka TAKEUCHI: A Empresa Criadora de Conhecimento: How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation (Hardcover) Oxford University Press ,New York, 1995. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Ikujiro%20Nonaka
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Ikujiro%20Nonaka
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Hirotaka%20Takeuchi
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Há alguns anos, a empresa Coca-Cola foi confrontada com uma série de crises 
menores, particularmente na Bélgica, onde algumas crianças ficaram ligeiramente 
doentes após terem bebido Coca-Cola. 

A gestão da Coca-Cola geriu esta crise como se fosse uma crise de produto, 
portanto um problema material, sem se aperceber que a Coca-Cola é 90% de valor 
intangível. Retirou milhões de latas suspeitas do mercado belga e depois enviou-as 
secretamente para o mercado africano. 

A operação foi descoberta e causou um escândalo, é claro. 
Em termos materiais, isto pode ser uma boa "gestão", uma vez que poupou muito 

dinheiro e não parece ter causado quaisquer problemas em África. 
Mas nós não gerimos esta imagem imaterial como gerimos um produto material. 

Isto foi o que o director-geral não compreendeu a tempo. Uma lata de Coca-Cola, 
consiste em 10% de líquido castanho e 90% de imagem imaterial. Este rótulo (marca), 
este símbolo global é como uma oportunidade de participar por alguns momentos no 
"sonho americano" de liberdade, igualdade, de poder realizar e tornar-se próspero 
quem quer que sejamos, independentemente da nossa raça, género, cultura ou 
religião. É um sonho muito poderoso e convincente que fascina milhões de pessoas 
em todo o mundo. Mas os utilizadores que aderem ao sonho americano de igualdade 
e justiça não podem aceitar um comportamento cínico que dê a impressão de violar a 
dignidade de outra raça na terra, mesmo que não seja o caso.     

Para gerir uma imagem imaterial, deve ter-se em conta um conteúdo, um 
significado. A Coca-Cola poderia, por exemplo, ter investido na ajuda gratuita às 
escolas pobres na Bélgica e, assim, dar à empresa uma imagem positiva, porque está 
ligada aos valores da marca: promoção social, igualdade de culturas, igualdade de 
oportunidades, etc. 

Este exemplo mostra-nos que mesmo em empresas que parecem a priori distantes 
da produção de conhecimento, os valores intangíveis são cada vez mais importantes. 
Como resultado, a quota da Coca-Cola perdeu 50% do seu valor no mercado mundial 
durante algum tempo, e o Presidente Mundial da empresa foi forçado a demitir-se. E 
após a demissão do Presidente, o stock subiu. A punição foi terrível para a alta 
gerência. 

Talvez ele não tivesse tido o mesmo destino há 10 anos atrás. 
 
 

13. Importância crescente da sustentabilidade entre os bens intangíveis .  
 

Como podemos ver neste exemplo, há uma evolução bastante rápida e 
significativa. Cada vez mais, os activos intangíveis externos estão a tornar-se mais 
importantes. Fala-se cada vez mais de responsabilidade empresarial pelo ambiente e 
pela inclusão social. A importância relativa da sustentabilidade ambiental e social está 
a aumentar enormemente de ano para ano, no âmbito dos bens intangíveis. Tanto 
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que estamos a caminhar para uma situação em que cada empresa, mas também cada 
Município, cada Região, e cada País, serão cada vez mais desafiados a demonstrar ao 
público de forma convincente que contribuem para a solução dos problemas sociais e 
ambientais e não estão no campo daqueles que apenas os exacerbam.  

Estes desenvolvimentos estão talvez a transformar a economia mundial mais 
rapidamente do que qualquer grande conferência internacional, que de outra forma 
são muito úteis para apontar o caminho a seguir. 

 
14. Um exemplo: Interface nos Estados Unidos: tapetes "sustentáveis". 

 
Tive a oportunidade de me encontrar pessoalmente com Ray C. Anderson, o 

Presidente e CEO da Interface, uma fábrica de tapetes simples nos Estados Unidos. Ele 
explicou-nos a sua aventura numa reunião no Instituto Esalen na Califórnia. 

Um dia, um cliente chamou-lhe um director da empresa e acusou-o de ser um 
poluidor que estava a acelerar a mudança climática da Terra. Ray levou o golpe e 
começou a pensar. Basicamente, este cliente tinha razão e não era aceitável que as 
centenas de fábricas do grupo estivessem a despejar toneladas de produtos tóxicos 
na natureza (rios ou atmosfera). De facto, o fabrico convencional de tapetes utiliza 
muitos ácidos e outros químicos para tratar as fibras tropicais que são a matéria-
prima. 

Ele decidiu mudar completamente todo o método de produção dos seus tapetes 
em todas as fábricas do grupo. Foi um enorme investimento e a empresa endividou-
se profundamente. Felizmente, o Conselho de Administração apoiou esta ousada 
escolha estratégica sem demasiados problemas.  

No espaço de alguns anos, enquanto a situação financeira do Grupo ainda era 
muito frágil, tornou-se o Número Um do mundo e as suas acções atingiram um 
máximo histórico. Porquê? Porquê? 

Porque foi o primeiro tapete no mercado que foi amigo do ambiente e a um preço 
equivalente. E assim os compradores escolheram Interface porque o preço era o 
mesmo. 

A análise de acordo com a economia baseada no conhecimento é a seguinte. Os 
activos tangíveis da interface ainda eram muito baixos porque tinham demasiadas 
dívidas. Mas de repente o valor intangível da empresa aumentou tanto que a acção se 
tornou uma estrela na Bolsa de Nova Iorque.  

É portanto um caso muito interessante de uma empresa "industrial" que se torna 
a rainha do mercado enquanto ainda se encontra profundamente endividada. Já não 
estamos, na lógica industrial. Devido ao valor imaterial da quota, esta aumentou 
enormemente, embora os ganhos materiais fossem ainda muito baixos ou mesmo 
negativos. Foram os bens intangíveis que fizeram toda a diferença. 

E este valor imaterial, como podemos ver, está ligado ao respeito pelo ambiente. A 
dimensão ambiental torna-se realmente um valor imaterial predominante. 
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Pode saber mais sobre esta história a partir do livro de Ray Anderson80 
 
 

15. A definição da economia está a mudar 
 
A economia industrial na sua forma actual foi inventada para estabelecer padrões 

de gestão da nova potência emergente da sociedade industrial, capital e propriedade.  
Qual era o sistema económico da Idade Média? Não sabemos exactamente com 

que sistema económico foram construídas as catedrais, mas a maioria dos 
historiadores dizem-nos que não era o sistema actual. Assim, o nosso sistema 
económico actual é bastante recente. E certamente não é "eterno". Pode mudar à 
medida que deixamos a sociedade industrial. Ou seja, agora. 

Na nova sociedade da informação, o poder está a mudar e o comércio está a 
redefinir-se como uma troca vantajosa para todos que funciona de forma diferente. 
Estamos, portanto, muito provavelmente a caminhar para uma nova abordagem da 
economia que será transdisciplinar, mais aberta à análise qualitativa e ao diálogo 
constante com a sociedade civil. Esta nova lógica económica poderá ser inclusiva e 
terá absolutamente de respeitar o ambiente.  

Não se trata portanto de se opor à economia tradicional, mas sim de começar 
urgentemente a escrever novos capítulos sobre a nova lógica económica da sociedade 
do conhecimento ou, para utilizar os termos actuais, sobre os "intangíveis"81(valores 
intangíveis das empresas). 

 
 

16. O dinheiro torna-se cada vez mais simbólico?  
 
Desde que o Presidente Nixon decidiu cortar a ligação entre o papel-moeda e uma 

certa quantidade de ouro, a definição de prata tornou-se cada vez mais virtual, ligada 
ao juízo de valor que o "mercado" faz sobre um país. A dimensão simbólica torna-se 
assim predominante.  

Deixámos assim um período de estabilidade e estamos a entrar num período de 
grande instabilidade que nos poderá levar a grandes transformações das nossas 
moedas. 

Esta tendência poderia ser ainda mais acentuada pelo aparecimento das moedas 
electrónicas, que também são virtuais. Quais são as regras e normas nesta nova 
lógica? Quais são os perigos destas moedas criadas pelos utilizadores? 

Ao mesmo tempo, a época é marcada por uma eflorescência das chamadas moedas 

                                                           
80  Ray C. ANDERSON: Correcção intercalar: rumo a uma empresa sustentável: o modelo de 
interface. , editora Chelsea Green, 1998. Voir le site: www.chelseagreen.com  
81 A palavra "intangível" em inglês significa "imaterial", e não "que deve permanecer intacto" como em 
francês. Por conseguinte, é preferível não utilizar esta palavra para evitar interpretações erradas. 

http://www.chelseagreen.com/


 

106 
 

106 

"alternativas", que têm uma lógica diferente. Não está melhor adaptado à sociedade 
de amanhã?  

Tomemos os pontos "Miles and More" na Lufthansa, por exemplo, que as 
companhias aéreas concedem nos voos e sob certas outras condições. Ao atribuir 
estes pontos, as companhias aéreas criam dinheiro que dão aos viajantes, que por sua 
vez podem trocá-lo por mercadorias ou viagens. É dinheiro alternativo porque já não 
é criado pelos bancos. Já não estamos no sistema monetário bancário, que é o sistema 
dominante. Já estamos noutro lugar. Na terra de ninguém, uma zona cinzenta que 
ninguém define. 

Na Europa, vimos muitas moedas locais florescer durante anos, tais como LETS 
("Local trade and exchange systems") nos países francófonos, LETS ("Local trade and 
exchange systems") nos países anglófonos, e "Banche del tempo" em Itália. A wir na 
Suíça. 

Na Bélgica, também existe há anos uma moeda alternativa para as pequenas e 
médias empresas, que funciona muito bem. Chama-se RES82 e continua a desenvolver-
se muito rapidamente. É uma rede de empresas que estão todas listadas num 
pequeno livro que se recebe assim que se torna membro. A taxa de filiação é bastante 
baixa. E assim que se tornar membro pode comprar bens e serviços a outras empresas 
membros, pagando com euros alternativos. Estes euros alternativos podem ser 
adquiridos através da venda dos seus produtos a 20% (ou mais) por euros alternativos. 
É um sistema de moedas complementares, que poderia revelar-se extremamente útil 
nestes tempos de crise em que as empresas precisam de nova liquidez. A moeda 
complementar proporciona-lhes uma nova fonte de liquidez com bastante facilidade.  

É isto que Bernard Lietaer, um dos principais especialistas em moeda, recomenda. 
Ele conta nos seus livros e no seu blog, (www.lietaer.org) que durante a crise 
económica anterior, a economia suíça aguentou-se bastante bem graças à criação de 
uma moeda alternativa para as empresas chamada "Wir". 

É portanto possível que a sociedade baseada no conhecimento adquira 
gradualmente um sistema monetário diferente. E há indicações para este efeito. De 
facto, se a sociedade do conhecimento está a redescobrir os benefícios sociais do 
intercâmbio e da doação, porque é assim que o conhecimento é aumentado, é muito 
concebível que o dinheiro siga o mesmo caminho e seja também reorientado para 
aqueles valores tradicionais que têm sido o tecido das trocas humanas durante 
milénios.  

Os sistemas cambiais alternativos estão a avançar precisamente nesta direcção. 
Porque a minha conta é financiada se eu prestar serviços. Quanto mais serviços presto, 
mais trabalho em rede, mais euros alternativos acumulo na minha conta. Esta nova 
moeda mede assim a minha capacidade de trocar, dar e interagir em rede. Não será 
esta a moeda de que precisamos na sociedade do conhecimento?  

                                                           
82 Ver o site em três línguas www.res.be/fr/index  

http://www.lietaer.org/
http://www.res.be/fr/index
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17. Uma nova definição de trabalho 
 
O conceito de trabalho que ainda hoje prevalece foi forjado a partir do zero pela 

sociedade industrial. Não que as pessoas não trabalhassem antes, mas a sociedade 
industrial reuniu neste conceito único de "trabalho remunerado" valores tão diversos 
como a realização pessoal, a integração social, a manutenção económica da família, o 
seguro de pensão, o estatuto na sociedade, etc. O conceito de trabalho que ainda hoje 
prevalece foi forjado a partir do zero pela sociedade industrial. Para que, se alguém 
perder o seu emprego na sociedade industrial, perca todos estes valores de uma só 
vez e sofra, assim, danos enormes, na verdade incomensuráveis. No futuro, é bem 
possível que todos estes valores sejam novamente divididos em diferentes conceitos 
e funções e que o conceito de "trabalho remunerado" mude profundamente. 

Também podemos ver que a geração mais jovem está cada vez mais a ser chamada 
pela necessidade de inventar o seu trabalho, de o criar na economia do conhecimento. 
E isto já não é muitas vezes um trabalho assalariado clássico. Para estruturas 
industriais muito raramente proporcionam novos empregos. Estão antes no processo 
de "downsizing" uma e outra vez, e a colocar o maior número possível de robôs a 
trabalhar, ou a ir à falência. 

É portanto provável que a sociedade do conhecimento venha a inventar um novo 
conceito de trabalho na sociedade. 

 
 

18 Rumo à inclusão social 
 
Uma das principais características da produção de conhecimento é que é 

enriquecida através da partilha de informação. Pode dizer-se que o conhecimento 
funciona como o amor humano. Quanto mais damos, mais recebemos. E não 
perdemos o que damos. Quanto mais conhecimento inclui pessoas diferentes na 
partilha, mais diversa e inclusiva é a rede, mais rica ela se torna. Por conseguinte, 
estamos de facto perante uma lógica inclusiva. No entanto, estamos tão imbuídos do 
nosso credo industrial dominante de uma economia inclusiva que é difícil para nós ver 
a nova lógica inclusiva emergir. 

Esta é, portanto, uma excelente notícia: é possível orientar esta nova sociedade 
baseada no conhecimento para uma lógica inclusiva.  

É concebível que o empresário de amanhã esteja interessado em contratar pessoas 
não qualificadas entre o seu pessoal, a fim de aumentar o potencial de criatividade e 
conhecimento implícito dentro da sua empresa. 
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19. Um exemplo "Men's Wearhouse" nos Estados Unidos 
 
Brutoco, presidente da World Business Academy, conta a história desta importante 

fábrica de fatos (Men's Wearhouse), onde é director.  
A filosofia desta empresa é bastante excepcional e vanguardista. Consiste em 

aproveitar ao máximo os recursos humanos, a criatividade e a responsabilidade do 
pessoal e dar-lhes a máxima estabilidade de emprego, o que implica reduzir o 
rendimento do capital para um nível estável de 3%. É basicamente uma escolha 
inteligente, porque a razão pela qual escolho uma loja de fatos em vez de outra será 
a forma como sou bem recebido e ajudado na minha escolha de roupa.  

A Bolsa de Valores de Nova Iorque, no início, descartou as acções como inúteis. 
Pagou muito pouco: 3%, mas isso é inaceitável! Contudo, após alguns anos, verificou-
se que era uma das únicas empresas viáveis no sector, e que, além disso, estava a 
produzir um rendimento estável, enquanto a maioria das outras estava a atravessar 
uma grave crise, ou tinha ido à falência, causando assim graves prejuízos aos 
accionistas. Foram os fundos de pensões que "descobriram" pela primeira vez as 
acções e investiram muito nelas. E os especuladores da bolsa seguiram-nas.  

No espaço de alguns anos, este novo conceito "social" de negócios adquiriu assim 
um direito de cidadania na Bolsa de Nova Iorque. Esta nova visão revelou-se não só 
rentável, mas também uma das únicas formas de sair da crise de credibilidade e 
identidade que grassa nas empresas americanas83.  

 
 
 

20. O papel central da cultura 
  
Na sociedade de hoje, a cultura é infelizmente demasiadas vezes vista pelos 

políticos como a cereja no bolo, como um luxo, não como um valor central.  
À cultura poderia ser dado este lugar central numa sociedade dedicada a fomentar 

a criatividade em todo o lado. Porquê? Muito simplesmente porque se cortarmos os 
cidadãos da sua cultura, matamos - a longo prazo - as raízes da sua criatividade. Então, 
como hoje em dia, a criatividade iria gradualmente murchar em conformismo. Isto 
seria a negação da sociedade de que estamos a falar. 

Por conseguinte, estamos também em vésperas de um possível reposicionamento 
da cultura como um regresso ao coração da nossa sociedade do conhecimento. Nesta 
nova visão, a cultura torna-se um dos principais ingredientes do instrumento de 
produção. Mais uma vez é difícil para nós acreditar nisso, tão diferente é da situação 
actual de marginalização e de submissão da cultura a critérios estritamente 
comerciais. 

                                                           
83  Ver o site: http://menswearhouse.com/aboutus/our_community/giving_back.jsp 

http://menswearhouse.com/aboutus/our_community/giving_back.jsp
http://menswearhouse.com/aboutus/our_community/giving_back.jsp
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A este respeito, o livro de Richard Florida84 abre novos horizontes. Mostra que nos 
Estados Unidos, mas também na Europa, algumas cidades são capazes de atrair 
negócios intangíveis mais do que outras. O principal trunfo é a qualidade e riqueza da 
vida cultural, a educação e o nível de tolerância. Aqui estamos a tocar na emergência 
da dimensão cultural como elemento crucial na sociedade do conhecimento. A cultura 
poderia voltar a ser um elemento central na nova economia. 

 
 

21. Rumo a um crescimento QUALITATIVO e, portanto, verdadeiramente sustentável. 
 
Na sociedade baseada no conhecimento, o progresso já não pode ser medido em 

quantidade porque existe uma quantidade quase infinita de informação. Pelo 
contrário, há demasiada informação e não há conhecimento ou sabedoria suficientes. 
E assim torna-se claro que na sociedade do conhecimento os conceitos de progresso 
e crescimento tornam-se qualitativos. O que é a medida do progresso é que tenho 
acesso aos conhecimentos de qualidade de que necessito para actuar na minha 
empresa ou noutro lugar. 

Estaríamos assim em vias de passar de um conceito de crescimento quantitativo 
que dominou a nossa civilização durante vários séculos, para um conceito 
completamente novo de crescimento qualitativo. 

A boa notícia é que este crescimento qualitativo é totalmente sustentável. De facto, 
o problema com o conceito quantitativo de progresso e crescimento é que ele nos 
empurra a todos, sem o nosso conhecimento, a produzir mais objectos, a poluir cada 
vez mais, sem nunca parar. Um conceito qualitativo de crescimento, pelo contrário, 
empurra-nos para a qualidade e não para a quantidade. Estes são, portanto, os 
objectivos fundamentais da nossa sociedade global que estão a ser derrubados. O 
progresso de amanhã será medido pela qualidade do conhecimento, mas também 
pela qualidade de vida, a qualidade de vida dos nossos filhos.  

E este novo conceito de progresso e crescimento está a funcionar no subsolo nas 
nossas sociedades, de modo que o progresso hoje começa a significar que não há 
progresso se a humanidade não avançar para um futuro sustentável. Já estamos a 
poucos anos, a milhas de distância do "maior é melhor" que sustentou toda a ideologia 
do crescimento económico industrial e quantitativo e que foi um enorme bloco que 
obstruiu o caminho da Humanidade para um futuro sustentável. 

Isso é uma óptima notícia. Mas será que temos plena consciência disso? 
 
  

                                                           
84  Richard FLORIDA: "A ascensão da classe criativa, e como ela está a transformar o trabalho, o 
lazer, a comunidade e a vida quotidiana". Basic Books, 2002. 
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22. Novos objectivos empresariais 
 
Como acabámos de ver, esta transformação subterrânea do conceito de progresso 

já está a transformar os próprios objectivos da nossa sociedade global.  
Com efeito, poderíamos avançar para uma redefinição fundamental dos objectivos 

da nossa sociedade. A sociedade poderia então afastar-se do objectivo puramente 
materialista de produzir cada vez mais objectos baratos, que é hoje o seu, e decidir 
promover o desenvolvimento do potencial humano no sentido mais lato possível, em 
harmonia com todo o cosmos. E incluindo a dimensão espiritual. Vastos programas! 
Voltamos ao discurso da Sra. Chang no prólogo. 

O conflito entre os dois cenários, como veremos, será essencialmente um conflito 
de visões, um conflito entre os objectivos da sociedade de amanhã. Mas isto leva-nos 
ao próximo capítulo: o cenário negativo. 
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CAPÍTULO 9: 
 

A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO:  
 

O CENÁRIO NEGATIVO 
 
 
 
Acabámos de ver o cenário positivo em pormenor. Vimos também que existem 

indicações importantes de que este cenário já está a ser silenciosamente realizado em 
algumas das empresas.  

Mas há também um cenário negativo, e mostraremos neste capítulo como este 
cenário já está bem encaminhado. Está presente entre nós a nível mundial com força. 

Este cenário é basicamente muito simples de compreender. Baseia-se no 
pressuposto de que não há uma mudança de paradigma à vista. Continuamos como 
antes. Negócios como de costume. E por isso continuamos a afirmar que a máquina é 
mais importante do que o humano. Mantemos nas empresas e na sociedade, a visão 
e o comportamento da sociedade industrial e da economia. Não mudamos de 
paradigma: é muito mais fácil e mais simples. 

E, portanto, não há transição para a sociedade do conhecimento. Há simplesmente 
uma continuação da sociedade industrial com novas ferramentas mais electrónicas 
chamadas TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). E as estratégias são, 
portanto, estratégias industriais. Portanto, precisamos de mais capital e mais 
tecnologia, protegidos por patentes. Esta é a parte essencial das estratégias a serem 
postas em prática. Nada mais. Deve obviamente reafirmar-se energicamente que a 
competitividade das empresas é uma necessidade, e que não se trata de aceitar que 
alguns "futuristas" nos falem de colaboração em rede. Todos estes novos conceitos 
são pouco claros, mesmo perigosos, porque podem pôr em perigo as próprias 
estruturas da concorrência e da competitividade industrial. E é verdade que algumas 
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práticas de colaboração em rede põem em perigo as estratégias industriais. 
 
 
O que fazer em relação ao ambiente? 
 
Também não é tão urgente preocupar-se com o ambiente. Uma vez que os nossos 

concorrentes também não o estão a fazer, perderemos vantagens comparativas sobre 
eles. Assim, existe uma competição entre as exigências da competitividade e as do 
respeito pelo ambiente. E podemos gastar muito pouco com o ambiente. (Em termos 
técnicos, chama-se a isto uma troca. Este não é um cenário win-win, mas sim um 
cenário win-loose).  

Em suma, contentamo-nos em fazer grandes declarações sobre o ambiente, porque 
realmente não queremos fazer muito mais. E tudo isto faz todo o sentido... se ainda 
estivermos na sociedade moderna, patriarcal e na economia industrial. 

 
 
O que fazer com o humano? 
 
A grande questão em jogo aqui é provavelmente a forma como iremos considerar 

o ser humano neste cenário industrial de um novo tipo, neo-industrial. Recordemos, 
como vimos no capítulo anterior, que o ser humano é crucial na criação do 
conhecimento, que é o novo coração da economia. A abordagem clássica da era neo-
industrial dá prioridade à máquina sobre a humana. Tem-no feito durante séculos. E 
assim, neste novo contexto, a mentalidade industrial e moderna tentará continuar a 
dar prioridade à máquina. Tentará também passar sem os humanos. Isto está na sua 
lógica mais profunda. 

E há dois caminhos à frente.  
O primeiro caminho é a substituição do humano pela máquina. E deve dizer-se que, 
uma vez que o campeão mundial de xadrez Kasparov foi derrotado pelo 
supercomputador Big Blue, muitos cientistas acreditam que o computador será capaz, 
um dia, de substituir o cérebro humano em todas as suas funções, mesmo as mais 
íntimas. E estão a investir maciçamente na construção de computadores cada vez mais 
potentes e eficientes, a fim de poderem - um dia - prescindir dos seres humanos. 
Poderíamos assim chegar gradualmente a uma sociedade sem uma dimensão 
humana. Quer queiramos quer não, isto parece bastante racional, portanto inevitável, 
mas também eticamente aceitável. Pois recordemos que, numa visão "moderna", o 
método científico é por si só objectivo, porque é racional, e a sua objectividade 
garante a sua verdade. E se alguém está na verdade, já não precisa de considerações 
éticas. A ciência "moderna" considera-se, como sabemos, imune à crítica ética, ou 
perguntas sobre o significado, por parte dos cidadãos.  
O segundo caminho parece-me ainda mais perigoso. Implica manipular o cérebro 
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humano. De facto, se nos mantivermos neste paradigma neo-industrial, enquanto não 
conseguirmos substituir totalmente o cérebro humano por computadores, a forma 
mais "racional" é manipular o cérebro humano para que este produza o conhecimento 
que queremos, quanto queremos, quando queremos, e como queremos. Mas iremos 
obviamente promover a ideia como uma oportunidade para "maximizar o potencial 
humano da pessoa". ( valorização do potencial humano )  

 
 
Uma reunião da Comissão Europeia sobre Política Científica. 
 
Em Setembro de 2005, fui convidado para uma reunião muito interessante na 

Comissão Europeia em Bruxelas. Foi organizado pela secção de Prospectiva Científica 
e Tecnológica da Comissão Europeia. E o tema era "tecnologias convergentes".  

De que se trata tudo isto? Com o espectacular avanço das nanotecnologias,85 mas 
também das ciências cognitivas, biologia e ciências da informação, estamos a assistir, 
tanto nos Estados Unidos como na União Europeia e no resto do mundo, a um 
fenómeno de convergência de tecnologias e abordagens científicas, porque quando 
se está no infinitamente pequeno ao nível da célula, torna-se difícil distinguir se se 
está a fazer química, biologia, física, ciências da informação...ou nanociência. E 
provavelmente estamos a fazer tudo ao mesmo tempo. De facto, as distinções 
tradicionais entre ciências tal como as concebemos, estão a dissolver-se assim que 
chegamos ao nível do tamanho da célula.  

Assim, a ciência e a ciência estão a mudar a um ritmo rápido e alguns começam a 
falar de um novo paradigma científico. Do mesmo modo, em termos de tecnologia e 
investigação e desenvolvimento, há um desenvolvimento semelhante na fusão de 
aproximação entre tecnologias biológicas, tecnologias cognitivas, tecnologias da 
informação e nanotecnologias.  

Esta convergência entre ciência e tecnologia ao nível "nano" implica uma 
abordagem diferente para todos os sistemas de educação e preparação dos 
estudantes. Terão de ser formados desde o primeiro dia em transdisciplinaridade e 
em saltar de uma disciplina para outra. Ou mesmo para navegar numa nova disciplina 
que será como a síntese de várias disciplinas tradicionalmente separadas. 

Mas tudo isto também significa que as nanociências têm agora acesso aos tijolos 
que compõem a própria vida. Como Dorothée Benoit Browaeys, jornalista em Paris e 
fundadora do projecto "Vivant", observa86: "Se pudermos observar, manipular e 
simular os tijolos da vida, podemos também inventar novas estruturas: este é o campo 
aberto pelas nano-biotecnologias em particular". Este é o campo aberto pelas nano-

                                                           
85 As nanotecnologias são tecnologias que funcionam ao nível da célula ou nanómetro (milionésimo de 

milímetro = um metro dividido por 1000 milhões).  
86 O artigo pode ser encontrado em http://www.vivantinfo.com/index.php?id=121. 

http://www.vivantinfo.com/index.php?id=121
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biotecnologias em particular". Estamos a abrir possibilidades que eram insuspeitas há 
apenas alguns anos, mas que levantam questões formidáveis. 

A Comissão Europeia no início da Conferência salientou a existência de um 
importante relatório apresentado ao Presidente dos Estados Unidos da América, 
George W. Bush, em 2002. Aponta que a visão dos EUA "levanta questões" e sugere 
uma abordagem alternativa às "tecnologias convergentes". 

Vamos primeiro analisar este relatório 87norte-americano. E vamos analisar a 
concepção implícita de ciência e tecnologia que está na base deste relatório, porque 
será muito útil para nós mais tarde.  

Vale a pena ir e ler pelo menos o "Resumo" do Relatório Norte-Americano. Dá uma 
descrição calma e serena dos dois cenários de que temos vindo a falar: a substituição 
gradual dos humanos por máquinas cada vez mais inteligentes que se reproduzem a 
si próprias, e a manipulação do cérebro humano, a que modestamente se chama 
Melhoria do desempenho humano.  

Também fala de ciência em termos que, do ponto de vista deste livro, são 
totalmente "modernos". Eu diria mesmo, muito mais puramente moderno do que a 
modernidade europeia. Aqui está um texto eloquente sobre a concepção da ciência 
no início do relatório: 

 "A ciência deve proporcionar à sociedade novas visões do que é possível alcançar. 
A sociedade depende dos cientistas. Têm a autoridade do conhecimento e do 
julgamento profissional para manter e melhorar gradualmente o bem-estar dos 
cidadãos. Mas os cientistas devem também tornar-se visionários capazes de imaginar 
possibilidades que estão para além de tudo o que actualmente se experimenta no 
mundo. Por vezes os cientistas têm de assumir grandes riscos intelectuais, e explorar 
ideias pouco usuais e mesmo pouco razoáveis, porque o método científico de testar 
empiricamente teorias é capaz de distinguir, em última análise, as boas e as más 
ideias. Em todas as ciências, os cientistas individuais e as equipas de cientistas devem 
ser apoiados na sua busca de conhecimento. Depois, os esforços interdisciplinares 
podem fazer descobertas que ultrapassarão as fronteiras de muitos campos de 
investigação, e os engenheiros podem utilizá-las para fazer avanços tecnológicos. »  

Como podemos ver, a abordagem científica é como ser levantado no altar da 
objectividade e da verdade. Os padres indiscutíveis e incontestáveis deste 
conhecimento "divinizado" são os próprios cientistas. Sim, a ciência é venerada, uma 
vez que o seu método acaba por permitir distinguir o verdadeiro do falso, o "bom" do 
"mau", e assim conduzir a humanidade para a verdade. A ciência possui portanto a 
verdade, e não tem necessidade de uma dimensão ética. Isto é óbvio. E o público só 
pode "depender" dos cientistas. Deve, portanto, ser educada. Pois se se opõe ao 
"progresso da ciência" é porque está na escuridão da ignorância, mesmo do 
                                                           
87 "Converging Technologies for improving Human performance" National Science Foundation, 
Arlington 2002, National Board Of Commerce, EUA. On peut consulter le texte sur le site: 
www.technology.gov/reports/2002/NBIC/Part1.pdf 
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obscurantismo. Em suma, é uma maravilhosa homenagem à ciência, que corresponde 
à visão "moderna" dos anos 1800 na Europa. 

88Como Jeremy Rifkin admiravelmente diz, os Estados Unidos, por razões históricas, 
importaram uma visão "moderna" da ciência que parece ter congelado no ano de 
1800. E esta visão da ciência não se moveu porque foi cimentada no sonho americano 
juntamente com o Puritanismo Protestante. E isto deu origem ao muito poderoso 
"Sonho Americano" baseado numa firme crença no progresso gerado pela ciência e 
tecnologia, mas ao mesmo tempo na bênção divina que "pode" manifestar-se no 
sucesso económico de cada cidadão se ele ou ela tiver a coragem de trabalhar 
arduamente e ser honesto. De acordo com Rifkin, a visão da ciência não evoluiu nos 
Estados Unidos precisamente porque é sacralizada no sonho americano que ninguém 
ousa tocar. Tem permanecido como "congelado" desde 1800.  

Ainda assim, a visão "1800 moderna" do Relatório dos EUA sobre tecnologias 
convergentes levanta algumas questões assustadoras. Pois, esta visão da ciência como 
"praticamente infalível" permite que o debate ético seja totalmente contornado. 

Este relatório mostra claramente que a liderança política e científica dos Estados 
Unidos, sem qualquer hesitação, deu luz verde ao desenvolvimento de robôs 
inteligentes, capazes de substituir os humanos, por um lado, e, por outro, não hesita 
em considerar calma e sem vergonha a manipulação do cérebro humano, a fim de 
"aumentar o seu potencial".  

 
 

Transhumanismo: justificação filosófica da manipulação do humano. 
 
Uma nova filosofia está a desenvolver-se nos Estados Unidos e na Europa, chamada 
Transhumanismo. É uma visão do mundo que encara a ciência e a tecnologia de forma 
muito positiva e quer utilizá-la para melhorar a condição humana, incluindo a 
evolução para a imortalidade. Há algo de Promethean nesta abordagem. Há também 
uma semelhança - mas sem semelhança - com as filosofias que prevêem a evolução 
humana, (Teilhard e Aurobindo) de que temos vindo a falar. Mas a enorme diferença 
é que esta visão permanece a um nível "moderno" e infracrítico muito pouco evoluído 
do impacto da ciência e da tecnologia sobre a espécie humana. Não há vestígios de 
uma abordagem transmoderna. 
 Aqui está a definição dada pela associação na sua "Declaração Transhumanista": 

"O futuro da humanidade será radicalmente transformado pela tecnologia. 
Prevemos a possibilidade de os seres humanos poderem sofrer mudanças, tais 
como o rejuvenescimento, o aumento da sua inteligência por meios biológicos 
ou artificiais, a capacidade de modular o seu próprio estado psicológico, a 

                                                           
88  Jeremy RIFKIN: "O sonho europeu..." Ibidem, ver especialmente o muito brilhante capítulo 15: 
"Um segundo esclarecimento". PP 315-357. 
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abolição do sofrimento, e a exploração do universo.  
A investigação sistemática deve ser conduzida para compreender estas 

mudanças futuras e as suas consequências a longo prazo.  
Os transhumanistas acreditam que, estando geralmente abertos a novas 

técnicas e adoptando-as, estaríamos a promover a sua utilização adequada em 
vez de tentar proibi-las.  

Os transumanistas defendem o direito moral daqueles que desejam utilizar 
a tecnologia para aumentar as suas capacidades físicas, mentais ou 
reprodutivas e para ter mais controlo sobre as suas próprias vidas. Desejamos 
florescer transcendendo os nossos limites biológicos actuais.  

No planeamento para o futuro, é imperativo ter em conta a possibilidade 
destes avanços dramáticos na tecnologia. Seria catastrófico se estes benefícios 
potenciais não se materializassem devido à tecnofobia ou a proibições 
desnecessárias. Seria igualmente trágico se a vida inteligente desaparecesse 
como resultado de um desastre ou de uma guerra envolvendo tecnologia 
avançada.  

Precisamos de criar fóruns onde as pessoas possam discutir de forma 
racional o que deve ser feito e uma ordem social onde as decisões responsáveis 
possam ser implementadas.  

O transhumanismo abrange muitos dos princípios do humanismo moderno 
e defende o bem-estar de todos os que experimentam sentimentos, sejam eles 
provenientes de um cérebro humano, artificial, pós-humano ou animal. O 
transhumanismo não apoia nenhum político, partido ou programa político.  

Defendemos uma ampla liberdade de escolha quanto às possibilidades de 
melhorias individuais. Estas incluem técnicas que poderiam ser desenvolvidas 
para melhorar a memória, concentração, energia mental; terapias para 
aumentar a esperança de vida, ou influenciar a reprodução; criopreservação, e 
muitas outras técnicas para modificar e melhorar a espécie humana. » 

Este texto é como uma síntese da ideologia subjacente ao texto da National Science 
Foundation que acabámos de analisar.  
Na minha opinião, esta ideologia é bastante clara. O seu conceito implícito de ciência 
e tecnologia remonta ao início do século XIX, e vem do sonho americano, como diz 
Rifkin.  
A ciência e a tecnologia têm para eles um estatuto "divino", como disse Prigogine. 
Têm, portanto, um estatuto objectivo que é verdade. E qualquer consideração ou 
debate ético será em breve considerado por eles como 'tecnopopédia'. Exigem 
portanto o "direito moral" (Artigo 4) de utilizar a tecnologia para transcender os 
"actuais limites biológicos" dos seres humanos.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-être
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-être_animal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryoconservation
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Encontramos aqui uma justificação a priori para qualquer tipo de manipulação do ser 
humano. E isto é lógico na sua visão moderna (paradigma) datada de 1800. Não é feita 
qualquer distinção entre os potenciais usos da tecnologia. Nada.  
De acordo com o artigo da Wikipédia em francês sobre transhumanismo, o Relatório 
da National Science Foundation que acabámos de analisar teria sido abertamente 
influenciado pela filosofia transhumanista89. Li outros artigos que dizem a mesma 
coisa. É portanto possível que esta corrente transhumanista influencie os níveis mais 
elevados do mundo científico americano.  
Esta filosofia é realmente perigosa, porque fecha à raiz qualquer debate ético e dá 
rédea solta a qualquer invenção tecnológica. Também mina a noção essencial de 
igualdade entre os seres humanos, bem como a própria definição de seres humanos, 
sobre a qual não se deseja um debate. Fukuyama90 considera o transhumanismo como 
uma das ideias mais perigosas do nosso tempo. Concordo com ele. É uma ideologia 
que nos leva directamente a um mundo orwelliano que eu rejeito liminarmente.  
Mas o diálogo com os transhumanistas será muito difícil porque será um diálogo entre 
transmodernistas, por um lado, e modernistas, por outro, mas que não têm 
consciência de que o são e cuja visão está congelada no sonho americano. Não vai ser 
fácil. 
  

Chegou o momento de dar voz aos intelectuais de alto nível dos Estados Unidos 
que se opõem fortemente a esta abordagem. 

 
  
Revisão por Bill Joy 
 
Bill Joy é o criador de Java e de outros programas importantes na Sun 

Microsystems91. Bill Joy escreveu um artigo na revista da moda da Califórnia "Wired" 

                                                           
89 Voici ce que dit cet article de Wikipedia. Selon lui les thèses transhumanistes sont clairement 
affichées: "Um relatório de 2002, Converging Technologies for Improving Human Performance, 
encomendado pela National Science Foundation e pelo Departamento de Comércio dos EUA, contém 
descrições e comentários sobre o estado da ciência e tecnologia NBIC por grandes contribuintes para 
estas áreas. O relatório discute potenciais utilizações destas tecnologias na implementação de 
objectivos transhumanistas de melhoria do desempenho e da saúde, e o trabalho em curso sobre 
aplicações planeadas de tecnologias de melhoria humana no sector militar e na racionalização da 
interface homem-máquina na indústria. [67  
 
90Aqui estão as coordenadas do artigo da Fukuyama: 
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.mywire.com/a/ForeignPolicy/Worlds-Most-Dangerous-
Ideas/564801?page=4 
91 Bill JOY: Porque é que o futuro não precisa de nós. As nossas tecnologias mais poderosas do 
século XXI - robótica, engenharia genética e nanotecnologia - ameaçam tornar a humanidade numa 
espécie em perigo de extinção. Artigo em "Wired" em Abril de 2000. Ver 
http://www.ogmdangers.org/enjeu/philosophique/document/Bill_Joy.html. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Converging_Technologies_for_Improving_Human_Performance&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_Department_of_Commerce&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Performance_improvement&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Military&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Human-machine_interface&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme#cite_note-Roco_and_Bainbridge_2004-66
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme#cite_note-Roco_and_Bainbridge_2004-66
http://www.ogmdangers.org/enjeu/philosophique/document/Bill_Joy.html
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em 2000 que soa o alarme e tenta iniciar um debate sobre o futuro da tecnologia nos 
Estados Unidos. Aqui estão alguns excertos significativos.  

"O relatório da National Science Foundation prevê fazer sem os humanos, 
criando um mundo de robôs altamente inteligentes. Parece que estes robôs 
altamente inteligentes poderão estar prontos até 2030. E estes robôs teriam a 
capacidade muito importante de se reproduzirem indefinidamente sem a 
intervenção humana. Poderíamos ver-nos obrigados a "render-nos" à 
governação "inteligente" desta maré de robôs altamente inteligentes que 
tomariam sub-repticiamente o poder e estariam em número suficiente para o 
fazer. 

Admitamos primeiro que os cientistas informáticos conseguem desenvolver 
máquinas inteligentes que podem fazer tudo melhor do que os humanos. Neste 
caso, todo o trabalho será provavelmente realizado por enormes sistemas de 
máquinas altamente organizados e não será necessário qualquer esforço 
humano. Apenas dois casos poderiam ocorrer. As máquinas poderiam ser 
autorizadas a tomar todas as suas decisões sem intervenção humana, ou o 
controlo humano das máquinas poderia ser retido. 

Se as máquinas são autorizadas a tomar todas as suas decisões por si 
próprias, não podemos fazer suposições sobre os resultados, porque é 
impossível adivinhar como é que tais máquinas se podem comportar. Estamos 
apenas a dizer que o destino da raça humana ficaria à mercê das máquinas. 
Poder-se-ia argumentar que a raça humana nunca será suficientemente 
insensata para entregar todo o poder às máquinas. Mas não estamos de modo 
algum a sugerir que a raça humana entregaria voluntariamente o poder às 
máquinas, nem que as máquinas tomariam voluntariamente o poder. O que 
estamos realmente a sugerir é que a raça humana poderia facilmente deixar-
se arrastar para uma posição em que estaria tão dependente das máquinas 
que não haveria outra escolha real senão aceitar todas as decisões das 
máquinas. À medida que a sociedade e os problemas que enfrenta se tornam 
cada vez mais complexos e que as máquinas se tornam cada vez mais 
inteligentes, as pessoas deixarão as máquinas tomar cada vez mais decisões 
por elas, simplesmente porque as decisões propostas pelas máquinas trarão 
melhores resultados. Eventualmente, poderá chegar-se a uma fase em que as 
decisões necessárias para manter o sistema a funcionar serão tão complexas 
que as pessoas não serão capazes de as tornar inteligentes. Nesta altura, as 
máquinas terão um controlo efectivo. As pessoas não conseguirão sequer 
desligar as máquinas, porque estarão tão dependentes delas que desligá-las 
seria o mesmo que suicídio. 

Por outro lado, é possível que o controlo humano das máquinas possa ser 
retido. Neste caso, o homem médio pode ter controlo sobre algumas máquinas 
privadas, como o seu carro ou o seu computador pessoal, mas o controlo sobre 
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grandes sistemas de máquinas estará nas mãos de uma pequena elite - da 
mesma forma que hoje em dia, mas com duas diferenças. Devido à melhoria 
da tecnologia, a elite terá um maior controlo sobre as massas; e como o 
trabalho humano já não será necessário, as massas serão supérfluas, um fardo 
desnecessário para o sistema. Se a elite for impiedosa, pode simplesmente 
decidir exterminar a maior parte da humanidade. Se forem humanos, podem 
usar propaganda ou outras técnicas psicológicas ou biológicas para reduzir a 
taxa de natalidade até a maior parte da humanidade morrer, deixando o 
mundo para a elite. Ou, se a elite for constituída por liberais de coração mole, 
podem decidir desempenhar o papel de bons pastores da raça humana. Eles 
velarão por que as necessidades físicas de todos sejam satisfeitas, que todas as 
crianças sejam educadas em condições de higiene psicológica, que todos 
tenham um hobby saudável para o manter ocupado, e que alguém que se torne 
insatisfeito seja submetido a "tratamento" para curar o seu "problema". 
Naturalmente, a vida será tão sem objectivo que as pessoas terão de ser 
biológica ou psicologicamente modificadas, quer para suprimir o seu domínio, 
quer para as tornar "sublimadas" num passatempo inofensivo. Estes seres 
humanos modificados podem ser felizes numa tal sociedade, mas certamente 
não serão livres. Terão sido reduzidos ao estatuto de animais de estimação92. 
»  

 
 E aqui está outro excerto na mesma linha: 
Num mercado completamente livre, os robôs superiores afectariam 

certamente os seres humanos, uma vez que os marsupiais norte-americanos 
afectaram os marsupiais sul-americanos (e uma vez que os seres humanos 
afectaram inúmeras espécies). As indústrias robóticas competiriam 
vigorosamente entre si pelos materiais, energia e espaço, levando 
gradualmente o preço destes para além do alcance humano. Incapazes de 
satisfazer as suas necessidades básicas, os seres humanos biológicos seriam 
empurrados para fora da existência. 

Há provavelmente uma pequena pausa, porque não vivemos num mercado 
completamente livre. O governo obriga o mercado a comportar-se, 
particularmente através da imposição de impostos. Judiciosamente aplicada, a 
coerção governamental poderia ajudar as populações humanas a desfrutar dos 
frutos do trabalho robótico, talvez durante muito tempo93. »  

 
A resposta da National Science Foundation 
 

                                                           
92 Excerto de Ray KURZWEIL: "The age of spiritual machines" Penguin 1999; (citado por Bill Joy).      
93 Excerto do livro de Hans Moravec: Robot: Mere machine to transcend human mind, Oxford University 
Press 1999, citado por Bill Joy.  
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Mas o mais interessante sobre isto é que o relatório da National Science 
Foundation94 responde a Bill JOY, na página 95 do estudo: 

 
"Bill Joy levantou tais questões perante o público, apresentando cenários 

que implicam que a ciência e a engenharia a nível "nano" poderia levar a uma 
nova forma de vida, e que a sua confluência com a biotecnologia e a revolução 
da informação poderia mesmo pôr em perigo a espécie humana. Na nossa 
opinião, é muito importante levantar estas questões, mas muitos dos cenários 
da Joy são especulativos e contêm afirmações e extrapolações não 
comprovadas (ver comentários em Smalley 2000). Contudo, estas 
preocupações têm de ser abordadas de forma responsável.... Por enquanto, 
todos concordamos que todos os riscos possíveis devem ser considerados, mas 
que devem ser ponderados em relação à necessidade de progresso económico 
e tecnológico. (sublinhado nosso)". 

 
 Como podemos ver, todo o peso é dado à "necessidade de progresso económico 

e tecnológico". Estamos ainda no paradigma "1800 moderno" construído e baseado 
no conceito de progresso económico e tecnológico quantitativo onde é dada 
prioridade ao desenvolvimento tecnológico. E este conceito não está de modo algum 
em questão. É obviamente dada prioridade às preocupações éticas (do futuro da 
humanidade) que devem ser "tratadas de forma responsável", mas ... sem lhes dar 
prioridade na decisão.  

Estamos numa visão industrial moderna. 
 
 
Engenharia do cérebro humano? 
 
Passemos agora à segunda forma de tratar os seres humanos nesta visão 

"industrial" das novas tecnologias. Ou substituímos o humano por máquinas, ou 
tentamos manipular o humano para continuar a adaptá-lo à lógica da máquina que é 
e continua a ser predominante. E estamos aqui a falar de engenharia da mente 
humana, (engenharia do cérebro/mente humana). Mas a Fundação Nacional da 
Ciência, naturalmente, dir-nos-á que se trata de aumentar o potencial dos seres 
humanos, nada mais.  

 
 
Um exemplo: escola em 2035 e a injecção necessária... 
 

                                                           
94 Tecnologias convergentes para a melhoria do desempenho humano. Junho de 2002. Arlington USA: 
http://www.technology.gov/reports/2002/NBIC/Part1.pdf Voir página 95.  

http://www.technology.gov/reports/2002/NBIC/Part1.pdf
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Tomemos um exemplo que foi dito em público na reunião pública da Comissão 
Europeia em Bruxelas, em Setembro de 2005. "Estamos no ano de 2035. O director da 
escola telefona aos pais e diz-lhes: "O vosso filho está a ter dificuldades em seguir na 
nossa escola. É totalmente livre. Mas sugiro que lhe dê uma pequena injecção - à custa 
da escola, claro - de um conjunto de nanocomputadores do tamanho de uma célula. 
Descobrimos que as crianças aumentam frequentemente o seu desempenho e tornam-
se mais calmas. É claro que não posso prometer nada. Mas se não aceitar, - e é 
completamente livre, repito - a escola não pode continuar a assumir a 
responsabilidade pela educação do seu filho". 

Este é um cenário possível. Este é o segundo perigo do cenário negativo. 
Será esta a direcção em que queremos levar a nossa civilização mundial? Estaremos 

prontos a sujeitar os nossos filhos e até os nossos netos a este tipo de 
"experimentação"? Isto é certamente digno de discussão. O público precisa de ser o 
mais bem informado possível e de poder participar plenamente no debate. 

 
 

A revisão de Sir Martin REES 
 
Depois de Bill Joy, passemos a uma das mais altas autoridades científicas do mundo 

em astronomia: Sir Martin Rees95, Professor na Universidade de Cambridge, 
Massachusetts. Ele publicou um livro em 2003 que é um aviso muito sério sobre a 
evolução actual da ciência e da tecnologia. Ele é amplamente citado por Jeremy Rifkin 
no European Dream (p.315). Segundo ele, "as hipóteses da humanidade sobreviver até 
ao final deste século XXI não são superiores a 50%". Adverte contra a construção de 
pequenos nanobots (ou nano-robôs) que terão a capacidade de se multiplicar como 
vírus e poderão escapar completamente ao controlo humano. Seriam capazes de 
devorar matéria e transformá-la em lama cinzenta. »96 

Segundo Rees, há uma necessidade urgente de uma discussão global sobre os 
limites da investigação científica. Muitos cientistas dizem-lhe que se tivéssemos tido 
os mesmos avisos quando os humanos descobriram o fogo, teríamos permanecido 
primitivos. Mas ele responde que a grande diferença é que as descobertas anteriores 
tiveram apenas um impacto limitado e local, enquanto que os avanços nas tecnologias 
convergentes podem ter um impacto duradouro e global. 

 
 

Revisto pelo Centro Internacional de Avaliação Tecnológica. 
 

                                                           
95  Sir Martin REES: "Our final century" Random House (UK), publié aux USA comme ''Our Final 
Hour'' da Basic Books, mais várias edições estrangeiras. (2003). 
96  REES "A Nossa Última Hora" P.132 
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Vale também a pena mencionar o Centro Internacional de Avaliação97 Tecnológica 
em Washington, que também é muito crítico em relação a certos desenvolvimentos 
em nanotecnologia. Há muita informação no site. Aqui está uma citação do seu ponto 
de vista: 

"Um dia a nanotecnologia, combinada com a engenharia genética e a inteligência 
artificial computorizada, permitirá aos cidadãos escolher os seus sentimentos, 
aumentar a sua inteligência e aumentar indefinidamente a duração das suas vidas.  

Tendo o poder de redefinir o ser humano ou a própria Vida, a nanotecnologia 
levanta novas questões éticas. Infelizmente, é provável que a ciência avance muito 
mais rapidamente do que o debate ético. Pior ainda, uma vez que comecemos a utilizar 
estas tecnologias microscópicas, teremos dificuldade em controlá-las. Por enquanto, 
os cientistas consideram que a redução da poluição petrolífera ou nuclear são tarefas 
hercúleas, se não mesmo impossíveis. Têm sido incapazes de impedir a propagação de 
OGM a outras colheitas a partir de sementes não geneticamente modificadas. Imagine 
as dificuldades que poderíamos ter em controlar um exército de robôs 
nanotecnológicos auto-replicáveis concebidos para invadir e modificar o corpo 
humano.  
 O "Centro de Avaliação Tecnológica" (CTA) propõe, por conseguinte, a cessação da 
comercialização da nanotecnologia até que se prove que os produtos que contêm 
nanotecnologia são seguros e inofensivos. O CTA também quer forçar as agências 
reguladoras federais a adoptar uma definição precisa e padronizada destas 
nanotecnologias emergentes e a regulamentá-las como se fossem outros materiais 
cuja segurança não tenha sido determinada. » 
Estas são posições de senso comum. Mas neste momento não parecem estar em 
maioria nos Estados Unidos. Esse é o problema.  

                                                           
97 Voir http://www.icta.org/nanotech/index.cfm " Um dia, a nanotecnologia combinada com engenharia genética e 
inteligência artificial computorizada pode permitir às pessoas escolher os seus sentimentos, aumentar a sua inteligência, ou 
prolongar a sua vida indefinidamente. 

 Com o potencial de redefinir a "humanidade" ou mesmo a própria vida, a nanotecnologia 
transporta obviamente uma série de preocupações éticas. Infelizmente, é provável que a ciência avance 
muito mais rapidamente do que o debate ético. O que é pior, uma vez libertadas estas tecnologias 
microscópicas, temos a certeza de ter dificuldade em controlá-las. Actualmente, os cientistas encontram 
as perspectivas de conter um derrame de petróleo ou de remover a contaminação nuclear, tarefas 
assustadoras, se não mesmo impossíveis. Têm sido incapazes de impedir a poluição genética das plantas 
biotecnológicas de polinizar cruzadamente com ervas daninhas ou de contaminar outras culturas. 
Imaginem as dificuldades que enfrentaríamos para enfrentar um exército microscópico de robôs 
nanotecnológicos auto-replicáveis concebidos para invadir e alterar o corpo humano! 
 O CTA procura travar a comercialização da nanotecnologia até que os produtos que contêm 
nanopartículas tenham provado a sua segurança. O CTA procura também forçar as agências 
reguladoras federais a adoptar uma definição precisa e normalizada de nanotecnologia e a regular as 
nanotecnologias emergentes como o fariam outros materiais cuja segurança não tenha sido 
determinada. »  
 

http://www.icta.org/nanotech/index.cfm
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A maior dificuldade é o paradigma 

 
A maior dificuldade neste debate tão importante é precisamente o paradigma, a 

visão subjacente da própria ciência. O estabelecimento científico norte-americano 
nem sequer vê onde reside o problema, uma vez que este reside na verdade objectiva. 
Por isso, não vai mudar tão cedo. 

Tanto assim que Rifkin conclui: "A divergência de opiniões sobre ciência e 
tecnologia entre norte-americanos e europeus cresce diariamente e manifesta-se 
numa miríade de debates de estratégia científica. Existe a ameaça de uma cisão tão 
grande como a que nos divide sobre a política externa e a segurança. "» (p.320) 

Passemos agora à reflexão da Comissão Europeia. Estamos noutra atmosfera, 
noutro mundo, noutro paradigma científico e tecnológico. Estamos a dar um salto de 
1800 para 2005.  

 
 
 

Informou a posição crítica da Comissão Europeia. 
 
Deve ser prestada homenagem à Comissão Europeia e especificamente ao Sr. 

Caracostas e à sua equipa de Prospectiva Científica e Tecnológica na Direcção-Geral 
da Ciência, que empreenderam uma reflexão de alta qualidade sobre estas questões 
cruciais. Pediram a um grupo de peritos que elaborasse um relatório98 sobre 
tecnologias convergentes. Este relatório inteligente e aprofundado foi apresentado ao 
público em Setembro de 2005 em Bruxelas:  
 
1. Engenharia para o cérebro e o corpo 

 
Ele adverte claramente contra qualquer perigo de manipulação do cérebro 

humano: "Alguns promotores de "tecnologias convergentes" (CT) (esta é 
provavelmente a National Science Foundation que é aqui visada) são defensores da 
engenharia do cérebro e do corpo humanos. Eles propõem implantes electrónicos e 
modificações físicas do corpo para melhorar as nossas capacidades humanas actuais. 
O painel propõe que a investigação "Tecnologias Convergentes" se concentre na 
engenharia para o cérebro e o corpo humano. As transformações do ambiente 
cognitivo ou de autocuidado podem melhorar a tomada de decisões e a saúde. Mas 
                                                           
98  "Nano-Bio-Info-Cogno-Socio-Anthro-Philo-" Grupo Europeu de Alto Nível de Prospecção da 
Nova Onda Tecnológica Converging Technologies - Shaping the Future of European Societies Bruxelas 
Comissão Europeia 2004.Voir le site: http://www.ntnu.no/2020/final_report_en.pdf voir pp.3-4  

http://www.ntnu.no/2020/final_report_en.pdf
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em ambos os casos, existe o perigo de os seres humanos acabarem por se demitir cada 
vez mais da sua liberdade e responsabilidade para um mundo mecânico que funcione 
para eles".   

Como podemos ver, o grupo está a propor uma estratégia muito diferente da dos 
Estados Unidos. Em vez de engenharia do cérebro, propõem a engenharia do cérebro 
e do corpo. Estamos numa visão completamente diferente, na qual nós, europeus, nos 
sentimos muito mais confortáveis. 

 
 

2. Necessidade de envolver os cidadãos na investigação 
 

O relatório pormenoriza vários aspectos e desafios destas tecnologias 
convergentes e recomenda vivamente que os cidadãos europeus sejam envolvidos 
através da organização de centros de consulta. Salienta a ideia de que "as tecnologias 
convergentes estão a convergir para um objectivo comum". Implicam sempre a 
definição de uma agenda. É por isso que as Tecnologias Convergentes são 
particularmente bem adaptadas à inclusão deliberada de preocupações públicas e 
políticas. "Aconselha que o objectivo político global deve ser o da Estratégia de Lisboa, 
que apela a que a União se torne competitiva na economia baseada no conhecimento, 
mas de uma forma sustentável e socialmente inclusiva. 

 
  

3. Debate sobre ética, filosofia e ciências humanas, desde o início. 
 

O relatório também enfatiza a ética e a reflexão com base na filosofia e nas ciências 
humanas99. O processo de definição da agenda do CTEKS (Converging Technologies for 
Europe's Knowledge Society) não é um processo de cima para baixo. Mas está 
integrado no coração do processo criativo do desenvolvimento tecnológico.  Em 
linguagem corrente, isto significa que não vamos preparar tudo, tomar todas as 
decisões e depois consultar o público para lhe dizer educadamente para aceitar o 
pacote todo amarrado. Não, o que queremos aqui é que o público decida com os 
cientistas e, desde o início, para que vão ser utilizadas estas tecnologias. Para que tipo 
de sociedade queremos avançar. Qual é a agenda que estamos a estabelecer para nós 
próprios. Temos uma visão totalmente diferente do papel da ciência e dos cientistas 
na sociedade. 

E o texto continua: "Partindo do interesse científico, e dos conhecimentos 
tecnológicos, o círculo (de discussão) expande-se para incluir as ciências sociais e 
humanas, grupos de interesse múltiplos (partes interessadas), para formar este 
"Widening the circles of convergence WiCC" (Cercle concentrrique de convergence de 

                                                           
99  Ibidem: "Relatório Europeu Nano-Bio-Info Página 4:  
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plus en plus large).  
Da mesma forma, a ética não é um pequeno apêndice que é acrescentado após o 

facto, sem ser consultado durante o processo. Não, a ética está no centro do processo 
de definição da agenda. Ou seja, desde o primeiro minuto. Está no centro da reflexão. 
Por razões semelhantes, considerações éticas e sociais não são externas ao processo 
e reagem a posteriori. Mas através do processo EuroSpecs que estamos a propor, o 
objectivo é aumentar a consciência (ética) dentro da investigação e desenvolvimento 
de Tecnologias Convergentes". 

 
 

4. Novo contrato entre a sociedade e a ciência (win-win) 
 
Finalmente, no final do relatório fala-se de um "novo contrato entre a sociedade e 

a ciência". O público já não é visto como um obstáculo ao desenvolvimento da ciência, 
mas sim como um recurso indispensável que permite à sociedade escolher entre 
aplicações científicas que são positivas para o futuro da humanidade e as que não o 
são.  

 
Excelente relatório. Muito bem, senhor. Este é o século XXI.  
 
 
 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 9 : 
 

O cenário negativo existe, portanto. É poderoso e está vivo e bem vivo. Há de facto 
enormes forças filosóficas, políticas, económicas e financeiras que decidiram 
firmemente implementá-la. Por exemplo, a National Science Foundation of the United 
States e todas as forças importantes que giram à sua volta. E este tem sido o caso 
desde 2002. Não tenhamos, portanto, ilusões. Claro que não queríamos entrar nos 
detalhes tecnológicos destes relatórios muito interessantes, tanto do lado norte-
americano como europeu. Isso ter-nos-ia afastado demasiado do objectivo deste 
capítulo, que era descrever o cenário negativo e as provas objectivas da sua existência. 

 
A ideia simples que gostaria de apresentar aqui é esta: 
O perigo não reside numa determinada pessoa ou grupo de pessoas que sejam más 
ou mal intencionadas. Claro que há sempre máfias, mas de momento não estou a lidar 
com esse sector aqui.  
O perigo também não reside nesta ou naquela tecnologia. Está na forma inconsciente 
de ver e agir da civilização "moderna" moribunda. O perigo reside no paradigma 
científico obsoleto, na escala de valores que já não é apropriada à época em que 
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estamos a entrar. Estamos, em parte, a reproduzir os mesmos erros que cometemos 
no final da Idade Média, quando tentámos gerir as primeiras ferramentas industriais 
com conceitos medievais e agrários. 
 
A nossa hipótese de trabalho é que alguns círculos de liderança nos Estados Unidos, 
ainda estão totalmente no paradigma moderno, e mesmo uma modernidade 
congelada parou por volta do século XIX, por uma série de razões. E este Relatório de 
Tecnologias Convergentes de 2002 é um excelente exemplo de uma concepção 
moderna desactualizada da ciência. E esta concepção da ciência como : 

 objectivo e permitindo alcançar a verdade por si só, graças ao seu "método 
experimental objectivo",  

 independente: não há necessidade de consultar a opinião pública, o que é visto 
como um obstáculo que precisa de ser contornado ou educado. 

 Centrada numa "economia do lado da oferta". A visão é que tudo o que a 
ciência produz é excelente, e deve ser comercializado. A opinião pública terá 
de ser "convencida" a comprar tudo o que é produzido pela ciência e pela 
tecnologia.  

O que nos parece particularmente perigoso no contexto actual é manter esta 
concepção "moderna" da ciência absolutamente independente, como divinizada 
sobre um altar e separada do contexto humano e histórico. Prigogine e Stengers têm 
páginas esplêndidas e muito esclarecedoras sobre esta "divinização inconsciente" da 
ciência ao longo dos séculos:  
"A ciência, que se tornou secular, continuou a ser o anúncio profético de um mundo 
descrito como sendo contemplado de um ponto de vista divino ou demoníaco: a ciência 
de Newton, o novo Moisés que descobriu a verdade do mundo, é uma ciência revelada, 
definitiva, estranha ao contexto social e histórico que a identifica como uma actividade 
humana. Encontramos este tipo de discurso profético e inspirado ao longo da história 
da Física100. 
Como Prigogine, Prémio Nobel da Física, salienta muito bem, o problema com o 
paradigma científico "moderno" é precisamente que a ciência "moderna" é estranha 
ao contexto social e histórico que lhe confere precisamente o seu carácter humano. E 
como se vê a si próprio como "divino", como inspirado, está realmente em perigo de 
se tornar demoníaco. 
O enorme perigo que paira no horizonte é que a ciência e a tecnologia possam 
continuar o seu avanço cego indefinidamente e desumanizar a nossa civilização sem 
sequer se aperceberem disso. E, a longo prazo, a lógica que é desencadeada é uma 
lógica de morte que nada parece ser capaz de parar. De facto, no contexto "moderno" 
dominado por uma razão omnipotente, não existem, absolutamente nenhuma 

                                                           
100 Ilya PRIGOGINE e Isabelle STENGERS, La Nouvelle Alliance, Métamorphose de la Science, Gallimard, 
Paris, 1979, p 88.  
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salvaguarda possível. Temos a impressão de um desenvolvimento inescapável que 
leva a catástrofes que preferimos não ver. Este é o aviso do Professor Jean-Pierre 
Dupuy101, que ensina em Paris e Stanford, Califórnia. Ele é muito pessimista: 
"O pior cenário pode ser visto não como algo que pode ou deve acontecer no futuro, 
mas como algo que pode ou deve acontecer se forem tomadas medidas. No primeiro 
caso, o pior cenário é da ordem de uma previsão; no segundo caso, é um pressuposto 
condicional numa deliberação que deve resultar na escolha, de entre todas as opções 
em aberto, aquela ou aquelas que tornam aceitável este pior cenário. Esta é uma 
abordagem "minimax": tornar o dano máximo mínimo. No entanto, minimizar o pior 
não é o mesmo que torná-lo zero.  
É precisamente a relevância, ou mesmo a mera existência da possibilidade deste pior 
cenário que pode e deve orientar a reflexão e a acção, escreve Corinne Lepage. Estou 
de acordo com este julgamento. Receio que este ponto faça pouco sentido para os 
gestores de risco. O terrível de um desastre é que não só não acreditamos que isso vá 
acontecer, como, uma vez que aconteça, parece fazer parte da ordem normal das 
coisas. »  
 
Por outro lado, o tom do documento europeu está numa veia completamente 
diferente, pode-se senti-lo imediatamente. Isto porque a visão subjacente é 
transmoderna sem o dizer: 

 Não considera que cada descoberta científica seja em si útil para os cidadãos. 
A posição é muito mais crítica e adverte para os perigos reais. O debate ético 
está a ser reavivado e está a tornar-se central. 

 Aqui invertemos a tendência e passamos para uma "economia da oferta" (a 
ciência Techno continua a produzir e "oferecer" novos produtos que se espera 
que os cidadãos comprem), para uma "economia da procura" onde a ciência 
tenta responder às exigências por vezes "implícitas" da sociedade, incluindo 
sustentabilidade e coesão social e um futuro humano e centrado na vida. 

 A sua localização é diferente no que diz respeito à ciência. É colocada num 
contexto social e histórico de diálogo com outras ciências humanas e com os 
cidadãos.  

 Fala mesmo de um novo pacto de ciência com os cidadãos. 
 
Gostaríamos de terminar esta conclusão com uma importante citação de Jeremy 

Rifkin, no seu famoso livro "The European Dream102": 
 

                                                           
101 Jean Pierre DUPUY: Pour un catastrophisme éclairé, Quand l'impossible est certain, Paris, Seuil, 
2004. Sobre o Professor DUPUY ver também http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dupuy  
102  Jeremy RIFKIN: "O Sonho Europeu: quando a visão europeia do futuro está a eclipsar 
silenciosamente o sonho americano. Tarcher Penguin 2004. página 356-7: O Sonho Europeu: ou como a 
Europa está silenciosamente a eclipsar a América na nossa imaginação. Fayard Paris, 2005. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dupuy
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"É demasiado cedo para dizer com certeza se a Europa está a conduzir o mundo a 
um novo renascimento. Os seus acordos multilaterais, tratados e directivas, bem como 
as suas ousadas e muito prospectivas iniciativas, sugerem certamente uma 
reavaliação radical da forma como a ciência e a tecnologia são abordadas e 
implementadas. O uso crescente do princípio da precaução e do pensamento sistémico 
coloca a Europa à frente dos Estados Unidos e de outros países na reinterpretação das 
questões científicas e tecnológicas num mundo global e interligado.  

Mas precisamos aqui de uma palavra de prudência. Para o antigo Iluminismo, a 
visão da ciência impulsionada pelo poder ainda é a visão dominante na investigação e 
desenvolvimento, e na introdução no mercado da maioria das novas tecnologias, 
produtos e serviços. Isto é verdade na Europa, América e noutras partes do mundo. 

Resta saber se o governo europeu será capaz de impor efectivamente esta nova 
visão da ciência ao nível do regime jurídico através de aplicações comerciais no 
mercado que ainda se encontram dentro da antiga visão. 

A longo prazo, o sucesso da transição para uma nova era científica dependerá de a 
própria indústria internalizar ou não o novo princípio de precaução e o pensamento 
sistémico nos seus planos de investigação e desenvolvimento. E se começa a criar 
novas tecnologias, produtos e serviços que sejam totalmente sustentáveis e 
ambientalmente sensíveis desde a sua concepção. »  

 
Partilhamos a visão de Rifkin. 
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CAPÍTULO 1O: TRANSMODERNIDADE:  
UMA NOVA NARRATIVA 

 
 
 
Um novo valor base 
 
O que é então a transmodernidade? Será o fim da racionalidade e da ciência? Estamos 
a caminhar para uma "Nova Era" globalizada e globalizada? Rumo à irrupção de um 
raciocínio totalmente irracional? Estamos a regressar a um período de obscurantismo 
medieval? Este parece ser o medo de alguns intelectuais.  
A transmodernidade é uma nova narrativa, uma nova forma de conceber as nossas 
existências (paradigma).  
E o valor dominante desta nova matriz de valores é a sobrevivência da Humanidade 
através de uma nova relação a ser estabelecida com a natureza e o cosmos. Pois se 
não mudarmos, estamos em perigo de vida. 
Recordemos que na visão moderna de onde vimos, o valor dominante, o horizonte de 
valores, foi a luta contra todo o obscurantismo.  
Já não estamos no mesmo mundo. 
 
 
A sociedade transmoderna. 
 
Vamos tentar marcar esta nova forma de ver as coisas: 
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Tempo e espaço redefinidos. 
 
O tempo, o espaço e a matéria estão a ser redefinidos de forma bastante fundamental. 
Prigogine e Stengers103 mostram admiravelmente que a modernidade estabeleceu e 
consagrou o tempo reversível de Newton. Quando mede o tempo necessário para a 
maçã cair da árvore, pode repetir a experiência indefinidamente e o resultado será 
sempre o mesmo. A experiência é, pela própria definição de uma experiência 
científica, infinitamente reprodutível. Pode-se, portanto, voltar no tempo e recomeçar 
a experiência. O tempo "científico" de Newton é, portanto, um tempo reversível. Toda 
a física e ciência "clássica" é baseada neste tempo reversível que é a condição de 
possibilidade do "método científico" uma vez que se baseia na "reprodutibilidade da 
experiência". 
Contudo, a investigação de Prigogine mostra que a física de Newton é uma excepção 
a toda a física. Por exemplo, se tivermos em conta as estruturas dissipativas que lhe 
valeram o seu Prémio Nobel, o tempo na análise das estruturas dissipativas já não é 
reversível porque se eu medir uma estrutura dissipativa no tempo t1, não obterei o 
mesmo resultado que se o medir no tempo t2. O tempo já não é neutro ou reversível. 
Voltamos assim ao mesmo tempo que a poesia e a vida quotidiana, que obviamente 
não é reversível104. Consequentemente, sair do tempo reversível e vazio de Newton. 
É compreensível que estas mudanças estejam a causar um pouco de agitação nos 
círculos científicos. Porque finalmente é a pedra-chave do "método científico" que 
está a colapsar! 
Na visão de Descartes e Newton, que ainda domina o paradigma moderno, o espaço 
entre as estrelas e dentro do átomo é espaço vazio, e a matéria é considerada inerte. 
No entanto, a ciência propõe agora uma visão nova e bastante diferente. 
Nomeadamente, o de um espaço que constitui uma importante reserva de energia, 
que até agora não tem sido explorada pelas nossas tecnologias105. Quanto à matéria, 
como Pierre Teilhard de Chardin tinha intuído, é inteiramente dotado de consciência. 

                                                           
103  Ilya PRIGOGINE e Isabelle STENGERS: Entre o tempo e a eternidade. Flammarion Poche 1993. Ver 
também La Nouvelle Alliance, Métamorphose de la Science, Gallimard, Paris, 1979; 
104  Não resisto a citar as linhas do poeta romântico LAMARTINE:  
 "Oh, está na hora de suspender o seu voo,  
  E você, no seu próprio tempo, suspende a sua aula.  
 Vamos saborear as delícias rápidas  
  Alguns dos melhores hoje em dia. 
 Tanta gente miserável aqui em baixo está a implorar-lhe,  
 Afundar, afundar para eles,  
 Esqueça os felizes. » 
105 Há toda uma literatura sobre "energia de vácuo". Existem mesmo protótipos iniciais de motores de 
energia cósmica já em funcionamento. Mas se esta tecnologia se desenvolvesse realmente, significaria 
o colapso de muitos dos nossos impérios energéticos. A humanidade não parece preparada para este 
tipo de revolução energética. http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_1_112/ai_97174202 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1134/is_1_112/ai_97174202
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Vem mesmo da consciência. Einstein demonstrou que a matéria seria como a energia 
condensada. Na sua famosa teoria da "relatividade geral" onde propôs e demonstrou 
a sua famosa equação ligando Energia (E), massa (m) e a velocidade da luz (c): Energia 
é igual a Massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz: E = Mc². Existe, 
portanto, uma correspondência directa entre a Massa e a Energia. Estamos de facto 
noutra visão da realidade. E curiosamente percebemos hoje que alguns Richis da Índia 
já estavam a dizer coisas semelhantes sobre a matéria, ... milhares de anos atrás. 
 
 
Rumo a uma nova metafísica M3 onde a consciência é a primeira 
 
Mas, vamos um pouco mais longe na relação entre a matéria e a consciência. Os 
estudos de Willis Harman106 servem-me aqui como referência nesta matéria, tal como 
são, ao meu conhecimento, de longe os mais avançados e ao mesmo tempo simples 
de ler e compreender. Segundo ele, estamos na véspera de uma segunda "revolução 
copernicana". Pois é a concepção filosófica do universo e do cosmos que está a 
balançar perante os nossos próprios olhos, sem que nos apercebamos disso. De facto, 
uma metafísica de Tipo 1 dá lugar a uma metafísica de Tipo 3. O que são estas três 
metafísicas? O que são eles? 
Na metafísica M1, a base de tudo é matéria combinada com energia. Para estudar a 
realidade, é preciso partir do mundo mensurável; esta é a única forma científica de 
saber. A consciência emerge da matéria quando o processo de evolução está 
suficientemente avançado. Tudo o que sabemos sobre a consciência deve estar 
relacionado com o nosso conhecimento sobre o funcionamento das células (matéria) 
do cérebro humano. A Metafísica M2 é dualista na medida em que justapõe duas 
bases constitutivas do Universo: matéria-energia e consciência. Quanto à metafísica 
M3, ela parte da consciência: considera que a base de todo o universo é a consciência.  
Em suma, nesta nova visão (M3), a mente e a consciência estão em primeiro lugar, 
enquanto que a matéria-energia emana, por assim dizer, da consciência. A metafísica 
a que estamos habituados está assim virada de cabeça para baixo como uma meia. Se 
olharmos para a física quântica, percebemos que a investigação mais recente vai 
precisamente na direcção que foi antecipada por Willis . 
Uma suposição chocante? Talvez. Falam sobre isso nas nossas universidades? Não é 
suficiente. Ou de modo algum. Mas, mais uma vez, Willis Harman é um dos grandes 
pensadores do Vale do Silício como membro distinto do Instituto de Investigação de 
Stanford. É também o co-fundador da World Business Academy. Foi também o 
director do Instituto de Ciências Noéticas. Uma pessoa séria, em suma. Portanto, 
penso que os seus pensamentos não podem ser descartados com um simples aceno 
                                                           
106 Willis HARMAN, Global Mind Change, a promessa dos últimos anos do século XX. Instituto de Ciências 
Noéticas (Sausalito, Ca. www.noetic.org). Une seconde édition de ce livre est publiée par Berret and 
Koehler, San Francisco.1998.  
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da mão. Pelo contrário, a sua hipótese pode muito bem tornar-se um dos nós do novo 
paradigma. Tal como as descobertas de Copérnico e Galileu estavam no centro da 
visão moderna. 
Mas se pensarmos nisso, de facto as descobertas da física quântica vão na mesma 
direcção e poderiam ser melhor explicadas nesta nova metafísica.  
Quando se trabalha em rede na sociedade do conhecimento, deparamo-nos muito 
rapidamente com fenómenos de consciência colectiva dentro da rede. O trabalho de 
Sheldrake assume107 uma dimensão bastante concreta e mesmo operacional. Fala de 
um campo morfogenético que liga os humanos mas também os animais de uma forma 
instantânea. Isto vai na direcção da metafísica M3. E a gestão da rede pode ter de levar 
estas considerações muito a sério. 
 
 
Para um novo paradigma científico: UNESCO 
 
Há anos que a UNESCO tem estado na vanguarda da reflexão sobre a mudança do 
paradigma científico. Tem organizado congressos de muito alto nível sobre este tema, 
reunindo personalidades do mais alto calibre científico. 
Um dos últimos simpósios sobre este tema foi realizado em Tóquio. Michel Random108 
foi o editor de um livro relacionado com os debates deste Colóquio de Tóquio, 
organizado pela UNESCO em 1995. 
"Assim, estamos a assistir ao início desta mutação da consciência relacionada com a 
sobrevivência planetária. Estamos na fase da própria consciência, na do diagnóstico, 
que por sua vez gera o período de cuidados, a vida ao ar livre e a esperança de cura. 
Desde a Renascença, as forças da dicotomia têm estado a trabalhar em todos os 
campos religiosos, sociais e científicos. E ... estes sete séculos representam o ciclo do 
que se poderia chamar a "tentação do espírito". O espírito tentado pelo conhecimento 
do fruto proibido, pelo dualismo do Bem e do Mal, pela separação do objecto e do 
sujeito, do homem e da natureza, do espírito e do corpo, etc., é tentado pelo 
conhecimento do fruto proibido. 
Serão os próximos sete séculos os da "reintegração do espírito"? Ou seja, o regresso 
da Árvore da Vida e do Conhecimento... Isto significa uma convergência entre a 
abordagem científica e a sabedoria milenar das tradições, uma nova relação entre a 
terra e o céu, uma consciência desperta de que o homem e o Universo são um só. 
Se o homem for capaz de ascender a essa visão, se a sua consciência puder reconhecer 
a natureza da Consciência Criativa e relacionar-se com ela, ele sobreviverá. (86) 

                                                           
107  Rupert SHELDRAKE : Une nouvelle science de la vie, Éditions du Rocher (19 de Junho de 2003), 
Colecção : Sciences Humaines, 233 páginas 
108 Michel RANDOM (+) editor: The Changing Future: The UNESCO Symposium in Tokyo Albin 
Michel Paris, 1996. Citação página 85. 
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 A minha sensação é que é ao nível fundamental do espaço, tempo, matéria e 
consciência que as nossas concepções estão a mudar em profundidade. E estamos 
apenas no início. Este é um dos desafios fundamentais da sociedade do conhecimento. 
Só pode funcionar nestes novos conceitos de tempo, espaço e consciência. 
 
 
O conceito de Verdade: 
 
Estamos a tocar aqui numa das características centrais da transmodernidade. De 
facto, tanto os pré-modernistas como os moderados têm um conceito intolerante da 
verdade. E, num mundo global, este é um grande problema. Podemos senti-lo, quando 
lemos o famoso artigo do Professor Samuel Huntington de Harvard, sobre o choque 
de civilizações (1993). A mentalidade e a visão subjacente a este artigo são modernas 
e intolerantes. E é a mesma intolerância encontrada na política externa americana, 
que parece ser, além disso, a implementação da visão do artigo: o choque com o Islão, 
custe o que custar. 
A nova epistemologia, a nova definição de verdade que está lentamente a entrar em 
vigor é totalmente diferente. Também aqui tocamos num elemento muito importante 
de transmodernidade. A imagem que sugiro é a da mesa oca. 
 
 
O significado político desta nova definição de verdade. 
 
Na Unidade de Estudos Avançados, tivemos a honra de realizar as nossas reuniões 
semanais em torno da mesa construída para as primeiras reuniões da Comissão. Diz a 
lenda que foi concebido pelo próprio Jean Monnet. É uma mesa feita de triângulos 
como pedaços de tarte que se encaixam, mas o centro da mesa é um buraco circular. 
Para mim, esta tabela é o símbolo mais poderoso do transmoderno e planetário.  
Cada um dos parceiros à volta da mesa é igual aos outros. Os países da União são 
iguais, qualquer que seja a sua dimensão, mesmo o Luxemburgo. Nenhum país 
dominante! Mas para além disso, o centro é oco. Ninguém tem a derradeira verdade. 
Todos são convidados a caminhar em direcção ao centro. Este é o significado do 
"caminho do ser" que Heidegger, ou Gabriel Marcel, em filosofia, nos fala. É também 
o caminho para o qual os místicos judeus, muçulmanos, cristãos, budistas e ateus 
testemunham. De facto, quanto mais se avança para o centro, menos se sabe, menos 
se pode formular a verdade, menos se apega à própria formulação teológica ou 
ideológica. E é isto que vemos: quanto mais políticos governamentais se habituam a 
trabalhar em conjunto, mais europeus se tornam, mais adquirem um novo nível de 
consciência política. Quanto mais se tornam conscientes das responsabilidades globais 
da UE num mundo em crise.  
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A um nível mais geral, a imagem da mesa oca é uma concepção da verdade na qual 
todas as culturas do mundo são iguais às outras e são convidadas a contribuir para a 
solução dos problemas mundiais em pé de igualdade. E ao mesmo tempo, quanto mais 
cada um avança para o centro, menos ele sabe, menos ele "possui" a verdade, menos 
ele tenta impô-la aos outros. Este é o conceito de verdade encontrado entre os 
místicos de todas as religiões do mundo. Todos eles dão testemunho da mesma visão 
da verdade, ao nível da sua experiência mais profunda. E parece que a nova geração 
está a tornar-se bastante confortável com esta nova visão da verdade.  
Como podemos ver, estamos muito para além da concepção pós-moderna que, ao 
desconstruir as verdades, acaba por dissolver a própria possibilidade da verdade e leva 
ao relativismo. 
 

Figura 1: Verdade Transmoderna: Tolerância Radical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rumo a uma nova civilização tolerante? 
 
Compreensivelmente, toda a nova civilização mundial que está a nascer em torno 
desta sociedade do conhecimento é uma civilização fundamentalmente não violenta 
e tolerante. Mas não relativista. A verdade existe, mas ninguém tem controlo sobre 
ela. Mas os nossos líderes ainda não estão lá. A União Europeia está a aproximar-se 
dela, mas não a explica bem aos cidadãos.  
No entanto, a luta entre tolerância e intolerância é sempre dura e difícil de gerir. O 
que pode ser feito para combater os intolerantes violentos de uma forma não 
violenta? O que fazemos quando somos transmodernos e tolerantes e temos um 
conflito com um "moderno" ou um "pré-moderno" intolerante?  

VERDADE = LUZ e 
VAZIO 

 

Cidadãos: Homens = Mulheres Culturas, Religiões, Formas de Ver a Vida 
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O diálogo transatlântico é basicamente um diálogo entre o paradigma moderno/1800 
e o paradigma transmoderno, mas aqueles que o compreenderam não ousam dizê-lo, 
ou não são ouvidos. 
 
 
Um novo e sagrado 
 
Ao mesmo tempo, estamos também a assistir a uma rápida e profunda evolução do 
sentido do sagrado dentro de gerações. Enquanto que para a geração, nascida em 
1900, o sagrado estava ligado à distância (espaço vertical) da matéria e do corpo a fim 
de poder ascender em direcção ao divino supostamente mais afastado da matéria, e 
situado "para cima", estamos agora a assistir a uma inversão de 180° da própria noção 
de sagrado.109 Para a geração mais jovem, parece que o sagrado está bastante ligado 
à "reconexão" com a natureza e o cosmos (espaço horizontal). O sagrado está bastante 
ao nosso lado e dentro de nós. Trata-se de restabelecer a ligação porque somos parte 
do cosmos, e não podemos de forma alguma considerar-nos "superiores" ou 
"superiores" ou dominantes. Esta nova sacralidade está ligada ao perigo de morte 
colectiva. E a geração mais jovem compreendeu melhor que se não nos 
reconectarmos com o cosmos, se não adoptarmos uma atitude menos prometeica, 
corremos o risco de extinção da espécie humana. Essa é a sua sacralidade implícita. 
 
 
Poder estruturante em redes 
  
Aqui as coisas são claras. Não se pode criar conhecimento operando em pirâmide. Não 
funciona. Tanto quanto a pirâmide do poder permitia a eficiência industrial, aqui ela 
revela-se inadequada. Pelo contrário, a rede torna-se o instrumento de trabalho 
indispensável que favorece o intercâmbio de conhecimentos e, por conseguinte, a 
criação de novos conhecimentos. Ao nível do poder é muito subversivo porque não há 
forma de controlar uma rede. Existe uma estrita igualdade entre os membros. Vimos 
isto em pormenor no capítulo anterior. 
Mas o que é importante notar é que, pela primeira vez em milénios, a estruturação do 
poder parece estar a caminhar para padrões não violentos. Se isto se confirmar, pelo 
menos no cenário positivo, isto é muito importante, pode significar que a Humanidade 
está a subir de um nível de consciência. 
 
 

                                                           
109  Vamos ler com grande interesse a obra colectiva editada por Basarab NICOLESCU: "Le sacré 
aujourd'hui". Éditions du Rocher, Paris 2003. Esta reflexão de alto nível reúne crentes e não-crentes. 
Eles testemunham as novas direcções que o sagrado está a tomar no século XXI. 
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 O futuro dos peritos e do "clero": 
 
Vimos que a modernidade transpôs, sem o perceber, estruturas piramidais e 
clericalismo, ainda extremamente vivo sob a forma do controlo dos economistas uns 
sobre os outros, por exemplo, mas também a posição dos economistas em relação ao 
governo, aos meios de comunicação e à sociedade. Continuam a "pregar" o verdadeiro 
e muitas vezes o falso, sem se preocuparem ou mesmo serem minimamente 
questionados. Isto é espantoso. Um pouco como os teólogos que imperturbavelmente 
continuaram a discordar sobre o sexo dos anjos no meio de uma guerra religiosa.  
Aqui, na nova sociedade do conhecimento, todos têm acesso ao conhecimento na 
Web. E a nova geração de redes nesta nova sociedade, procura experiência ou talvez 
orientação na sua viagem espiritual, mas certamente não um intermediário que 
"sabe" o que o divino pensa e dá ordens. É a própria noção do intermediário, ou 
mesmo do perito, que está provavelmente em crise. 
 
 
1A ocupação principal: a economia do conhecimento. 
 
Este é o tema deste livro: Estamos a mudar os nossos instrumentos de produção e, 
assim, a mudar a nossa visão do mundo, de "Weltanschauung".  
Mas esta nova economia só pode realmente desdobrar-se numa visão transmoderna 
tolerante e em rede. 
Este é o tema deste livro. 
 
 
O método científico: 
 
Claro que não vamos abandonar a análise, mas num mundo global em perigo, não 
podemos continuar a contentar-nos com a análise. Além disso, acabamos de ver que 
a própria base da legitimidade do método científico está a desaparecer num tempo 
irreversível. E também precisamos absolutamente de uma síntese que conduza à 
acção. E vamos mesmo para além da síntese, para a abordagem holística, onde cada 
parte reflecte o todo, ou é uma imagem do todo. 
Devemos também lamentar a bela imagem da ciência objectiva, o chamado não 
envolvimento do observador na experiência "cientificamente" observada, que é, 
portanto, reproduzível indefinidamente e, portanto, verdadeira. Tudo isso está no 
passado. Esta era a bela visão moderna, mas não resiste aos pensadores da nova física 
como Prigogine e todos aqueles que vieram depois dele, por exemplo os que 
trabalham na convergência das tecnologias em torno das nanotecnologias. 
E assim a abordagem científica torna-se mais uma vez uma abordagem poética da 
natureza, como Prigogine tão apropriadamente colocou no final do "Novo Pacto". 
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Certamente que ainda há combates ferozes. E muitas pessoas nem sequer se 
apercebem que estão a lutar na retaguarda. 
 
 
O Futuro da Ciência e da Tecnologia na Sociedade Transmoderna 
 
Não se trata obviamente de abandonar a ciência e a tecnologia ou todas as brilhantes 
conquistas da modernidade. O que muda é o horizonte. É pouco e é enorme. O 
horizonte já não é o da emancipação da emancipação da Humanidade através da 
ciência e tecnologia. E estes são perfeitamente livres de se desenvolverem em todas 
as direcções possíveis, uma vez que é bom e verdadeiro na sua essência. (Economia 
do Abastecimento). 
O novo horizonte é o de uma situação de crise para a sobrevivência da humanidade. 
E é, portanto, uma questão de redireccionar este maravilhoso e poderoso instrumento 
técnico-científico para a realização de um mundo sustentável e de um futuro para os 
nossos descendentes. (Economia da procura). 
Vi este novo horizonte para a ciência e a tecnologia numa reunião da Comissão 
Europeia em 2005110. Ver Capítulo 9. Mais uma vez a UE está a liderar o mundo. 
Mas é claro que há outras forças - e muito poderosas - que se movem na direcção 
oposta. Os dinossauros sabem que estão perdidos, mas continuam a ser muito 
poderosos. É melhor construir a sociedade de amanhã do que confrontá-los em 
violência. 
     
 
Violência pessoal e estrutural. 
 
Vimos que a modernidade criou um espaço de não-violência, solo nacional, graças às 
estruturas do Estado, em particular a distinção de poderes (Montesquieu). A 
dificuldade hoje em dia é que a violência está a regressar ao Estado através do 
terrorismo. É portanto absolutamente necessário abordar a violência estrutural e 
portanto a justiça económica entre Estados. É indispensável porque tudo está ligado. 
A tendência para nós é óbvia. Num mundo global, trata-se de alargar a não-violência 
ao nível das relações entre Estados. E para isso, é também uma questão de estabelecer 
um sistema económico global que seja verdadeiramente inclusivo e justo. 
Actualmente não é este o caso. O nosso sistema global não é nem sustentável nem 
inclusivo.  
Vimos acima que por agora já não existe uma visão emocionante, nenhum horizonte, 
para a grande maioria da humanidade. Isto é extremamente perigoso. Como diz a 

                                                           
110  Aqui está o link para os documentos desta excelente reunião da DG Ciência sobre o futuro da 
ciência e da tecnologia. http://cordis.europa.eu/foresight/conference_2005.htm  

http://cordis.europa.eu/foresight/conference_2005.htm
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Bíblia: "Quando não há visão, o povo fica sem restrições" (Provérbios 29:18). E se não 
agirmos nesta direcção em breve, vamos ter um enorme aumento do terrorismo em 
todas as direcções. Pois o desespero conduz à violência. 
E a sociedade baseada no conhecimento apenas acentua esta pressão para a não-
violência política. Cada vez mais sentimos que estamos a trabalhar numa rede global, 
onde todos estão em pé de igualdade, e que quanto mais criativa for a interacção, 
mais todos são enriquecidos por novos conhecimentos. A sociedade do conhecimento 
está a empurrar enormemente na direcção de uma sociedade não violenta e vantajosa 
para ambas as partes. 
Mais uma vez, a União Europeia é o principal precursor neste campo, mas como vende 
mal a sua mercadoria! É a primeira aliança de não-violência entre Estados. É a primeira 
estrutura transmoderna do mundo. Infelizmente, demasiadas vezes os actores 
políticos apresentam-no como um mercado. Está a levar os meios até ao fim.  
Voltaremos mais detalhadamente sobre as relações de género no próximo capítulo. 
Passemos à aspiração espiritual em público.  
 
 
De Pirâmides a redes 
 
Já dissemos no Capítulo 8 sobre a economia do conhecimento que é impossível criar 
conhecimento em estruturas piramidais. É por isso que as empresas inovadoras da 
sociedade do conhecimento como a "Google" estão estruturadas em redes. 
Em muitas áreas podemos ver que as estruturas piramidais se encontram numa crise 
cada vez mais explícita. E que o que vive e prospera é mais sob a forma de redes. 
 
 
 Religiões e sociedade 
 
O que a sociedade transmoderna e planetária do conhecimento está a redescobrir é 
que a aspiração espiritual, qualquer que seja a sua forma, faz parte da natureza 
humana mais profunda. Jung lembrou-nos disto há quase um século atrás. A 
modernidade cometeu assim o erro magistral e perigoso de cortar o ser humano da 
sua dimensão interior. Este é um verdadeiro passo atrás para a civilização. A 
modernidade, deste ponto de vista, tem sido uma regressão em termos de sabedoria 
e consciência universal.  
De momento estamos a assistir a um refluxo de religiosos em todas as suas formas. 
Há uma espécie de borbulhante, uma efervescência. Uma mistura do melhor e do pior. 
É normal. Há um retorno do que tem sido reprimido há demasiado tempo. 
Para onde nos dirigimos? Provavelmente no sentido de uma nova aceitação por parte 
das estruturas políticas da existência desta dimensão de profundidade. Chegaremos 
provavelmente à conclusão de que a separação total não é possível, porque não 
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podemos amputar o ser humano a partir de uma das suas dimensões. Mas será uma 
questão de manter uma distinção. Como o meu antigo professor de filosofia 
costumava dizer: "distinctio sed non separatio". É óbvio que os líderes religiosos de 
um país não devem ser ao mesmo tempo os líderes políticos, e vice-versa. O exemplo 
iraniano é um excelente exemplo do que não é o futuro. Mas já não é possível excluir 
o elemento religioso da política. Perseguimo-lo para fora da porta mas ele volta para 
nós pela janela e pela cave! 
Mas concordo com Malraux que teria dito: "O século XXI será espiritual ou não será". 
». A dimensão da interioridade está a voltar com uma vingança. 
 
 
 Vida após a Morte: 
 
Uma das características da civilização transmoderna será uma visão diferente da vida 
após a morte. A humanidade é como acordar de um pesadelo mau, onde foi dominada 
por uma profunda e oculta angústia de morte, porque a vida após a morte tinha sido 
completamente negada e evacuada.  
Eis o que Willis Harman, um dos que melhor explica a mudança actual, diz: "A 
sociedade moderna tem uma característica especial: ensina a angústia da morte. E 
esta angústia está subjacente a muitos outros medos. O medo da morte permeia as 
nossas sociedades, disfarçado como as muitas formas em que procuramos segurança". 
Nisto, a modernidade gerou uma tremenda regressão colectiva na consciência 
individual e colectiva. Viemos a esquecer e a negar completamente a vida após a 
morte. Isto é absolutamente bárbaro e regressivo.  
Willis Harman prossegue: "Mas a perene sabedoria das tradições espirituais do mundo 
expressou o seu desacordo com esta visão da modernidade. Afirma que estamos num 
universo de significado, no qual a morte do corpo físico é apenas um prelúdio para algo 
mais. As tradições místicas e contemplativas foram ainda mais longe e deram mais 
pormenores.111.." . É portanto urgente ultrapassar esta fase regressiva, para 
conseguirmos construir juntos um projecto de Vida para as gerações que nos seguem.  
De repente, as novas gerações irão redescobrir - e este fenómeno está a ser 
silenciosamente realizado - o que a Sabedoria sempre disse: que a vida continua após 

                                                           
111 Willis HARMAN : Global Mind Change : the promise of the XXIst century, Berret e Koelher, San 
Francisco, 1998. Página 84. "A sociedade moderna tem uma característica peculiar - nomeadamente, 
que ensina o medo da morte, e que o medo está subjacente a muitos outros medos.... e, na verdade, o 
medo da morte permeia a nossa sociedade, disfarçado de uma multiplicidade de formas em que 
procuramos "segurança".  "Mas a "sabedoria perene" das tradições espirituais do mundo tem 
discordado - tem afirmado que estamos num universo essencialmente significativo, no qual a morte do 
corpo físico não é senão um prelúdio para outra coisa qualquer. As tradições místicas e contemplativas 
têm muitas vezes continuado a dar mais pormenores,...  
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a morte, e que o caminho de cada pessoa continua em direcção à luz, com mais ou 
menos desvios.  
O que tem sido óbvio durante milénios tornar-se-á novamente óbvio. O nível de 
consciência da Humanidade está a subir. Ninguém irá deter este fenómeno. 
 
 
O corpo como sagrado: 
 
Boas notícias para os nossos corpos desacralizados e marginalizados, postos ao lado 
das nossas próprias vidas. O movimento já está em vias de devolver uma dimensão 
sagrada ao corpo. 
Tomemos um exemplo: a redescoberta da sacralidade do corpo através de alguns 
movimentos do estilo Tai-Chi, e a meditação, através do canto tibetano. Nada de novo, 
tudo isto foi encontrado nas culturas asiáticas durante 8000 anos. Mas milhões de 
chineses ... e ocidentais estão hoje a redescobri-lo.  
Como veremos no capítulo 12, os exemplos abundam. A redescoberta da santidade 
dos nossos corpos está em curso. Já passou demasiado tempo desde que parecemos 
ter esquecido esta dimensão das nossas vidas. E de repente há um enorme despertar 
que está a ter lugar. Certamente com excessos e erros. É normal. A humanidade está 
a cheirar enquanto desperta. 
Estamos assim a caminho de um reencantamento individual e colectivo. 
 
 
O regresso do cérebro certo: equilíbrio. 
 
A sociedade baseada no conhecimento será uma sociedade que restaurará as cartas 
de nobreza do cérebro direito.  
Há séculos que a sociedade industrial nos pede serviços de esquerda para o cérebro. 
Tanto assim que o sistema educativo finalmente se conformou com ele, e ao 
abandonar os seus objectivos humanistas, começou a empurrar cada vez mais os 
benefícios do cérebro esquerdo e a reprimir sistematicamente os desejos do cérebro 
direito.  
E, de repente, os gurus da sociedade do conhecimento vêm pedir-nos criatividade 
para criar conhecimento em rede. E há pânico porque a criatividade foi 
completamente asfixiada.  
Depois, de repente, alguns visionários112 começam a desenvolver formações que 
reactivam o cérebro direito. É absolutamente necessário e urgente. Obviamente, o 

                                                           
112  Daniel H. PINK: Uma mente completamente nova: por que razão os cérebros certos governarão 
o futuro. Riverhead Books , Nova Iorque, Pinguim, 2006. Pink foi um dos conselheiros e oradores do 
Vice-Presidente Al GORE e conselheiro de Robert REICH quando era Secretário do Trabalho do CLINTON. 
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objectivo é conseguir um reequilíbrio entre os dois cérebros. É disso que todos temos 
fome, ...sem o saber. 
 
 
 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 10 :  
 
Este Capítulo é dirigido àqueles que já, de uma forma ou de outra, mudaram para uma 
visão diferente. Ao colocar em palavras o seu desconforto com a modernidade, dá-
lhes permissão para pensar em voz alta o que estavam a pensar implicitamente. Este 
capítulo visa - humildemente - ajudá-los na sua reflexão. A nossa reivindicação é 
exactamente isso.  
Finalmente, este capítulo é crucial na arquitectura do livro, porque tenta esboçar as 
costelas, a arquitectura desta nova forma transmoderna de ver a vida. 
Mostra também quão diferente é a sociedade baseada no conhecimento, se tivermos 
em conta as mudanças importantes e profundas que ocorrem em quase todas as 
áreas, as quais amadurecerão dentro de uma geração.  
Sim, estamos a mudar a sociedade, e já temos nas nossas mãos os novos instrumentos 
económicos e políticos de amanhã, se nos dermos ao trabalho de os utilizar 
correctamente. 
Mas repetimos aqui em conclusão, é perigoso, mesmo suicida, gerir a sociedade do 
conhecimento com instrumentos modernos. É perigosamente irresponsável. 
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CAPÍTULO 11: 
 

MULHERES:  
DUAS VEZES MAIS EFICAZ  

NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO  
 
 
 
Todos os envolvidos na sociedade do conhecimento dir-vos-ão que as mulheres são 

duas vezes mais eficazes do que os homens na gestão desta nova lógica centrada no 
ser humano. 

Cada vez que dou uma palestra, especialmente quando falo a uma audiência de 
"Recursos Humanos" de RH, descubro que a audiência é na maioria das vezes 
composta por mulheres. E isto é verdade quer em Belgrado, Sofia, Liubliana, Zagreb, 
Skopje, Rabat, Fez, Savonlinna, Bruxelas ou Estocolmo. E à medida que falo vejo os 
olhos das mulheres que compreendem cada vez mais. À medida que vejo os olhos de 
muitos homens na audiência tornarem-se mais vagos e questionadores.  

Porquê? Mas é muito simples. Os valores subjacentes a esta nova sociedade já não 
são de modo algum os valores de "comando, controlo e conquista", ou seja, os valores 
patriarcais. Vimos isto em pormenor no capítulo sobre a economia do conhecimento. 
Os valores implícitos da sociedade do conhecimento são pós-patriarcais. São mais 
femininas, mais yin. Claramente. Mas ninguém o diz. E a maioria dos empresários está 
a entrar nesta nova economia com uma mentalidade patriarcal e industrial. Atrevido! 

Muito simplesmente porque a máquina e a fábrica já não são o instrumento central 
de produção e que, portanto, temos de "alimentar" e cuidar dos humanos para sermos 
criativos. Tem de trabalhar como uma equipa. Mas estes são problemas que as 
mulheres enfrentam na educação dos filhos, e de certa forma estão habituadas a lidar 
com eles no dia-a-dia. E muitas vezes intuitivamente, como é natural, trabalham em 
redes e grupos. Espontaneamente, eles não estão muito interessados em valores de 
comando e controlo. Não têm grandes problemas com a criação de redes e o 
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abandono de pirâmides de poder. Sim, saindo do Patriarcado, eles são 90% para ele. 
Porque ainda há algumas mulheres que são profundamente patriarcalizadas. 

Para nós homens, porém, há um trabalho a ser feito. Partindo do princípio de que 
nos é dito claramente que já não estamos na sociedade industrial, o que raramente 
acontece.  

Portanto, antes de mais, não estamos satisfeitos porque não nos é claramente 
explicado o que se está a passar. Em segundo lugar, ninguém nos diz que os valores 
patriarcais já não são apropriados na sociedade do conhecimento. Ninguém o vê 
claramente e, portanto, ninguém o diz. E acima de tudo ninguém ousa dizê-lo porque 
ninguém tem o mandato para o fazer! Por isso, todos se calam. E porquê agora, de 
repente? perguntem os outros, já dura há tanto tempo e estava a funcionar bem. Por 
que é hoje o fim do patriarcado? 

Em suma, para os homens, há um desconforto que obviamente não pode ser dito. 
Mas o que se sente nos Congressos e Conferências. Sinto-o, sinto-o no público, onde 
quer que estejamos no mundo. 

Porque para os homens trabalharem em rede e partilharem conhecimento para o 
fazer crescer em todos,... é realmente um comportamento novo. Atinge o caçador 
primitivo em todos nós. Ou então, isso faz-nos recuar cinco mil anos, quando éramos 
colecionadores e pastores, quando a Deusa Mãe reinava, e o conceito dominante era 
o de propriedade coletiva. Não, estes não são comportamentos que falem 
directamente à nossa intuição.  

E mesmo que concordemos intelectualmente, após uma apresentação inteligente 
sobre a sociedade do conhecimento, teremos de trabalhar sobre nós próprios a fim 
de nos adaptarmos e inventarmos novos comportamentos. 

De facto, para os homens, existe necessariamente uma fase de desconstrução. Para 
nós, intuitivamente, trabalhamos em categorias patriarcais e piramidais. Parece-me 
que fomos formatados de acordo com pirâmides patriarcais. Estas pirâmides e 
"comando-controlo-conquista" tornaram-se para nós um pouco de segunda natureza. 
É como se estivesse impresso no fundo do nosso corpo, nas nossas células e nos 
nossos comportamentos inconscientes. 

Por isso, não devemos subestimar a dificuldade que os nossos líderes enfrentam. 
E não devemos subestimar a dificuldade de reinventar os comportamentos no meio 

da vida profissional.    
 
 

 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 11 : 
 
Sim, a sociedade baseada no conhecimento e transmoderna é uma sociedade 

impregnada de valores muito mais femininos. Não há dúvidas quanto a isso. Ninguém 
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pode fazer nada a esse respeito. Estes novos valores estão adaptados ao novo 
instrumento de produção: o ser humano. São, portanto, mais humanos. E isso são 
boas notícias. Esta sociedade é "contra" as pessoas? Não, claramente não. Mas 
convida cada homem a repensar a si próprio numa sociedade pós-patriarcal. É um 
desafio mas também um caminho de libertação, uma mudança no nível de 
consciência. 

E assim, como tenho dito repetidamente, o principal perigo na mudança em que 
nos encontramos é gerir a nova economia e a nova sociedade com os velhos valores 
modernos, industriais e patriarcais. O perigo é "deitar o vinho novo nos odres 
velhos",113 como diz o Evangelho. Este é o refrão deste livro. O perigo não é a 
mudança, mas a forma como a vivemos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113 Evangelho de Marcos: 2,22. 
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CAPÍTULO 12: 
 

A MUDANÇA DE VALORES ESTÁ LÁ: 
DOS CIDADÃOS ESCOLHEM A VIDA 

 
 

 
Sim, há óptimas notícias! 
De facto, várias centenas de milhões de cidadãos em todo o mundo estão a mudar 

os seus valores e comportamentos. Estão a tornar-se mais sensíveis à ecologia, aos 
valores familiares e à comunidade na sua vizinhança. Estão mais abertos a uma 
dimensão interior da sua existência, e estão abertos a outras culturas, línguas e artes 
culinárias exóticas. São muito desconfiados da política e dos políticos e a maioria deles 
são membros do maior partido político do mundo: os abstencionistas, aqueles que já 
não votam.  

Mas eles estão conscientes de que a humanidade tem de mudar a sua visão da 
política e da economia se quiser sobreviver. Pelo menos cinquenta milhões destes 
cidadãos vivem nos Estados Unidos, cem milhões vivem na Europa, pelo menos 
duzentos milhões estão activos no coração da cultura muçulmana, mas também 
noutros continentes, China, Japão, Índia e América Latina. 

E, como veremos abaixo, 66% destes cidadãos "criadores de cultura" são mulheres. 
Aqui tocamos a raiz profunda do renascimento silencioso que está a ter lugar diante 

dos nossos olhos. Ao mudar a sua visão do mundo, os cidadãos preparam-se e 
preparam-se para a grande mudança que se avizinha. Uma mutação no sentido de 
uma nova consciência global das nossas responsabilidades "planetárias" em relação 
ao nosso futuro comum.  

Como Willis Harman, um dos melhores pensadores do Stanford Research Institute, 
Think Tank of Silicon Valley, disse-o tão bem: "Estamos a viver uma das mudanças 
mais fundamentais da história: a transformação do sistema de crenças da sociedade 
ocidental. Nenhum poder político, económico ou militar se pode comparar com o poder 
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de uma mudança nas nossas mentes. Ao mudar deliberadamente a sua imagem da 
realidade, as pessoas estão a mudar o mundo.114 

Ninguém, nenhuma força política é capaz de contrariar uma tal mudança de visão 
e de valores. E, para o dizer positivamente, é a este nível de profundidade quase 
subconsciente que se encontra a energia que nos ajudará a todos a mergulhar nesta 
mudança de grande alcance e a torná-la um sucesso. 

 
 

A rejeição subconsciente da morte colectiva é o motor profundo da mudança.  
 
Esta investigação revela uma dimensão inesperada. Como o lado oculto deste clima 

de morte que descrevemos na primeira parte. O outro lado do que está a morrer é 
uma força vital extremamente poderosa, presente em todo o lado. Este impulso é um 
motor de mudança muito potente que já está a funcionar a toda a velocidade. Mas 
ainda não o vemos, porque está localizado muito profundamente dentro de nós, a um 
nível subconsciente ou pouco consciente de profundidade. O motor da mudança em 
curso é a recusa subconsciente pelos cidadãos do mundo da morte colectiva da 
Humanidade.   

E estes cidadãos são muito numerosos, anormalmente numerosos para uma 
mutação comum. Para o historiador das civilizações Arnold Toynbee115 explica-nos 
que durante a mutação industrial, um punhado muito pequeno (minoria minúscula) 
de cidadãos tinha preparado silenciosamente os valores da era (industrial).  

Mas aqui estamos na presença de um grupo muito mais numeroso do que esta 
minúscula minoria descrita por Toynbee. Podemos concluir que a mutação é muito 
mais importante e profunda, uma vez que a reacção do inconsciente colectivo parece 
muito mais poderosa? Ninguém sabe. 

A hipótese deste capítulo é que a humanidade já decidiu que não quer morrer. Não 
quer morrer e está, portanto, a reprogramar rapidamente centenas de milhões de 
indivíduos para os valores da Vida.  

                                                           
114  "Estamos a viver uma das mudanças mais fundamentais da história: uma mudança na actual 
estrutura de crenças da sociedade ocidental. Nenhum poder económico, político ou militar se pode 
comparar com o poder de uma mudança de mentalidade. Ao mudar deliberadamente as suas imagens 
da realidade, as pessoas estão a mudar o mundo".  
115 Arnold TOYNBEE: Arnold TOYNBEE: Um estudo da História: Volume II: The Genesis of 
civilizations Oxford University Press, Londres, 1934: página 242: "As grandes novas forças sociais da 
Democracia e do Industrialismo, que a nossa civilização ocidental lançou no decurso do seu crescimento, 
foram evocadas das profundezas por uma pequena minoria criativa. " (Les grandes forças sociais 
nouvelles de la Démocratie et de l'industrialisme que notre civilisation Occidentale a mises en route au 
cours de sa croissance, ont été anticipées dans les profondeurs par une toute petite minorité créative 
) Nous soulignons. 
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Poder-se-ia dizer com o meu amigo Rupert Sheldrake,116com quem me encontrei 
pela primeira vez em São Francisco no State of the World Forum,117 que existe um 
novo campo de consciência (Campo Morfogenético) que se está a infiltrar 
silenciosamente na nossa mente subconsciente. Este campo traz consigo uma 
poderosa e rápida transformação dos valores básicos em cada indivíduo.  

Também se poderia comparar o subconsciente colectivo da Humanidade com 
espécies animais que aumentam ou diminuem a fertilidade das fêmeas através da 
reprogramação subconsciente, dependendo se existe uma escassez ou uma pletora 
das espécies. Assim, quando há demasiados veados veados, corços ou javalis nas 
nossas florestas, parece que as fêmeas dão à luz menos crias. Como é que eles sabem 
isto? 

 
 
 

Valores de morte e comportamento de morte. 
 
Os valores da morte são hoje simbolizados pela inconsciência dos cidadãos, pela 

inconsciência do futuro e pela recusa das nossas obrigações para com as gerações 
futuras.  

Esta inconsciência pode tomar a forma de indiferença, ou de "guerra à natureza", 
ou de guerra aos valores da vida, ou de miopia: quero lucro agora, ou finalmente da 
abordagem "business as usual": fazemos como sempre fizemos. 

Actualmente, este tipo de comportamento é simbólico dos valores da morte. 
Tornou-se perigoso para o futuro dos nossos filhos. 

 
 

Valores de Vida e Comportamentos de Vida. 
 
Por outro lado, os valores da vida são expressos sob a forma de preocupação pelo 

nosso futuro colectivo e o dos nossos filhos, ou na sede de reconexão com o cosmos, 
ou no desejo de um nível de consciência mais elevado. Estes novos valores e novos 
comportamentos levam-nos a "conscientizar" e interiorizar o destino da terra e das 

                                                           
116 Rupert SHELDRAKE & Mathew FOX, The Physics of Angels : Exploring the Realm Where Science 
and Spirit Meet, Harper, San Francisco, Caderno, Setembro de 1996. Voir aussi: Rupert SHELDRAKE: 
"The Sense of Being Stared at": E Outros Aspectos da Mente Estendida 2005.  
117 O "State of the World Forum" foi criado por Jim Garrison, e patrocinado por Michail Gorbachev. Num 
grande hotel em Nob Hill em São Francisco, Jim teve o génio de reunir mil pessoas dos EUA mas também 
de 45 outros países de todo o mundo. Todas estas pessoas tinham em comum que estavam 
interessadas na mudança cultural que estava a ocorrer, ou na mudança de paradigma. Foi um dos 
lugares onde percebi que talvez eu não fosse um excêntrico isolado, mas um membro de uma 
comunidade global de reflexão e mudança profunda. Infelizmente esta experiência durou apenas 5 
anos entre 1996 e 2001. O "Estado do Mundo" será retomado em 2010. Ver www.stateoftheworld.org  

http://www.stateoftheworld.org/
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gerações futuras dentro de nós. Tanto que finalmente chegamos a aceitar que temos 
de mudar. Não é culpa de ninguém em particular, mas precisamos de mudar a forma 
como pensamos e agimos... se quisermos sobreviver. 

A minha hipótese é que a humanidade parece estar a reprogramar-se a si própria 
para organizar a sua sobrevivência. E isto seria feito através da mudança dos valores 
e comportamentos dos cidadãos em todo o mundo. Isto está a "acontecer" no fundo 
da personalidade de cada pessoa e mesmo no fundo do corpo de cada pessoa. Mas 
ninguém fala sobre isso. 

 
 

A lei da complexidade da consciência. 
 
O jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, na Europa, explica em 1950 a famosa lei da 

consciência da complexidade. Quanto mais a complexidade na Terra aumentar, mais 
também haverá saltos no nível de consciência da humanidade. E, segundo ele, no 
início deste novo milénio, poderíamos testemunhar a inclinação da humanidade, no 
sentido de uma mudança fundamental de direcção. Em vez de avançarmos para uma 
complexidade e diferenciação cada vez maiores, poderíamos subitamente chegar a 
uma inversão de tendência, uma mudança para uma tendência para uma aproximação 
gradual dos seres humanos entre si, a que ele chama "omegatização". Após uma fase 
de máxima divergência, a Humanidade convergiria progressivamente para um ponto 
ómega que é o Cristo Cósmico. Iria subitamente para mais amor e mais consciência, 
uma vez que o Cristo Cósmico é um princípio de luz e de amor infinito e divino. Mas 
em 1950, muito poucos intelectuais o ouviram e seguiram-no.  

 
Na Índia: Sri Aurobindo anuncia a descida do "Supraconsciente"... 

  
Na Índia, Sri Aurobindo, e a mãe sua irmã em visão e companheira espiritual, 

anunciam a descida progressiva do Supraconsciente em cada um de nós. A Mente 
Supraconsciente é uma energia espiritual muito mais elevada que desce para 
transformar a humanidade de modo a permitir-lhe sobreviver. Promove, naqueles que 
a aceitam, uma progressiva divinização da nossa natureza humana, para a colocar em 
termos simples. E esta divinização é parte da evolução da humanidade na Terra.  

De acordo com estes autores minoritários (Teilhard e Aurobindo), a evolução do ser 
humano não está terminada e está actualmente a "saltar" uma etapa importante. E 
este processo de transformação já entrou numa fase decisiva.  

Este processo de descida da Mente Supraconsciente também tem uma influência 
importante nos nossos corpos e células. A Mãe escreveu livros e testemunhos sobre o 
que ela própria experimentou no seu corpo. Ela sentiu uma transformação a partir de 
dentro, por vezes muito dolorosa, das células do seu corpo. E ela chamou a este 
fenómeno e percebeu-o como um aumento da "consciência celular".  
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E esta transformação interior foi a sua notável e espantosa luta secreta. Aurobindo 
e a Mãe têm - de acordo com os seus testemunhos - como prefigurado nos seus 
corpos, a mutação da consciência que está a ter lugar globalmente na Humanidade. 

 
Os cidadãos de todo o mundo, portanto, podem estar a mudar o seu nível de 

consciência sem saberem exactamente porquê ou como. Mas esta mudança ainda é 
invisível porque está a penetrar nas profundezas de cada um de nós, nas nossas vidas 
pessoais e nos nossos valores básicos que estão a mudar. Novas questões surgem 
dentro de nós. E algumas pessoas sentem que os seus corpos estão a mudar. Outros 
sentem que a sua visão da vida se move a toda a velocidade... mas silenciosamente. 

É provavelmente apenas numa segunda fase que seremos capazes de testemunhar 
mudanças e crises políticas e económicas que são provavelmente bastante 
significativas.  

Veremos mais adiante neste capítulo que, de acordo com os nossos contactos e 
informações em todo o mundo, a mudança está a ocorrer com força e profundidade 
insuspeitas em todos os continentes. A humanidade está a preparar-se para viver num 
século XXI diferente. 

E assim, nas profundezas destas profundezas pouco visitadas do nosso 
subconsciente colectivo, descobrimos um motor secreto e poderoso que está 
silenciosamente a impulsionar a transformação da nossa civilização com uma força 
insuspeita. É um pouco como uma poderosa mas totalmente invisível "corrente do 
Golfo" que ninguém pode parar ou desviar. 

E em qualquer caso, a minha hipótese é que este motor de transformação está a 
funcionar a todo o vapor e a transformar-nos a todos a partir de dentro em todos os 
continentes. Mas está também a sair das águas mais frias do nosso subconsciente. 
Levará tempo a manifestar-se na superfície.  

Jacques Delors disse frequentemente em privado, ao visitar personalidades do 
mundo filosófico ou religioso no seu gabinete, que era necessário nesta época de 
mudança, não se concentrar nas ondas do mar, mas estudar as profundezas do mar. 
Este é o objectivo deste livro. 

Mas entremos nos pormenores da análise sociológica. Aqui estamos a basear-nos 
principalmente no inquérito de Paul H. Ray nos Estados Unidos, mas também na 
Europa.  

 
 

A Investigação dos "Criativos Culturais" de Paul H. Ray. 
 
Ao alargar os seus métodos de análise de mercado e de clientes à sociedade 

americana no seu conjunto, Paul H. Ray surpreendeu-se ao descobrir, ao lado dos 
conservadores e dos liberais (estes últimos mais ou menos parecidos com a esquerda 
europeia), uma nova família de cidadãos: os "criadores culturais" ou "criadores de 
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cultura". São mulheres e homens que criam novos valores e, sem o saberem, estão a 
implementar o novo paradigma do século XXI. São 50 milhões de cidadãos americanos, 
mas são invisíveis, porque na maioria das vezes já não votam, não lêem a imprensa 
tradicional e vêem pouca televisão. São como "invisíveis" também para os meios de 
comunicação social que nunca falam deles, uma vez que não sabem que existem. 

Esta família de cidadãos não é "nem de esquerda nem de direita, mas sim à frente". 
Eles querem algo mais. Acima de tudo, quer integrar e casar os melhores elementos 
vividos e legados pelas duas famílias tradicionais. Para reconciliar, em suma, o que 
tem sido analisado de forma analítica e fragmentada pela modernidade.  

 
 

66% são mulheres: elas lideram a mudança em silêncio... 
 
A maioria destes reintegradores são mulheres: 66% deste grupo emergente são 

mulheres. Não é, portanto, surpreendente que tudo o que afecta a vida, ou seja, os 
valores femininos por excelência, esteja a reaparecer e a afirmar-se neste grupo.  

Vamos ver esta tendência continuar ao longo desta segunda parte. Em todos os 
bastidores do que está a mudar ou a ser preparado, há mulheres que anteciparam e 
já estão a fazer algo diferente, sem uma palavra. Sim, um pouco por todo o lado, estão 
de novo a coser a nossa Humanidade... Muitas mulheres já estão nos valores da Vida. 
E eles ficam surpreendidos quando lhes perguntamos a razão da sua acção inovadora. 
Acham-no bastante natural. 

 
 

Os valores dos criadores da cultura: 
 
No seu estudo, Paul H. Ray118 deu algumas estatísticas muito esclarecedoras. Os 

primeiros números comunicados abaixo expressam as percentagens registadas dentro 
do grupo de 24% de criadores culturais. Os números em itálico expressam, sempre 
que possível, a percentagem de respostas positivas de toda a população americana.  

 
Estes "criadores da Cultura" são: 

 

 Muito interessado na "simplicidade voluntária": 79%, 63%.  

 Trabalham na reintegração e reconstrução de laços sociais nas suas 
comunidades locais, regionais e globais: 92%, 86%.  

 Reconexão com a natureza e reintegração da ecologia na economia: 85%, 73%.  

                                                           
20. 118 Paul H. RAY, "L'émergence des créatifs culturels: enquête sur les acteurs d'un changement de 

société". Editions Yves Michel, 2001, Translation of the original: "The cultural creatives: How 50 
million people are changing the world" Harmony Books, New York 2000.  
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 Estão dispostos a pagar mais impostos para travar a poluição e o aquecimento 
global: 83%, 64%.  

 Redescobrindo a sacralidade da natureza: 85%, 73%.  

 Reavaliação da dimensão do sagrado e da espiritualidade nas suas vidas; eles 
desejam reconstruir-se através do trabalho interior: 52%, 36%.  

 Consideram importante poder desenvolver profissionalmente a sua própria 
criatividade e estão mesmo preparados para ganhar menos para este fim: 33%, 
28%. 

 Reconciliação entre as religiões e síntese do melhor das grandes tradições do 
Ocidente e do Oriente. Redescobrem a meditação e a experiência espiritual: 
53%, 30%.  

 Tendem a acreditar em fenómenos paranormais, reencarnação, vida após a 
morte, a importância do amor divino, concebem Deus como imanente: 53%, 
30%.  

 Reconciliação também da ciência e da espiritualidade, da medicina com uma 
visão mais holística do corpo e da alma. Usar medicina alternativa: 52%.  

 Ultrapassar os quadros demasiado rígidos das abordagens psicanalíticas 
tradicionais através da psicologia transpessoal: 40%, 31%.  

 São altruístas, inscritos numa acção voluntária: 58%, 45%. 

 Optimista sobre a sociedade de amanhã: 35%, 27%.  

 O seu trabalho e o seu percurso interior não os afasta do compromisso social, 
bem pelo contrário: 45%, 34%. 

 Gostam de viajar, são xenófilos e amam os estrangeiros: 83%, 70%. 

 Ter um sentido de responsabilidade por Gaia, o nosso pequeno planeta azul, 
que se encontra em perigo: 85%, 73%. 

  
Eles são suspeitos ou receosos, por exemplo:  

 

 crescimento a todo o custo, industriais poluidores, grandes empresas em geral: 
76%.  

 de violência, especialmente contra mulheres e crianças: 87%, 80%. 
 
 

Finalmente, como qualquer grupo, eles também se definem a si próprios pela rejeição 
de certos valores: 

 

 Rejeitam a sociedade de consumo e o modelo hedonista de felicidade que ela 
propõe: 90%.  

 Recusam o desencanto daqueles que vivem no dia-a-dia, sem horizonte: 81%.  

 Opõem-se aos círculos empresariais e de direita que rejeitam decisões e 
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medidas amigas do ambiente: 79%.  

 Recusa da ideologia do vencedor, competição a todo o custo e a corrida ao 
dinheiro: 70%.  

 Medo de perder o seu emprego e o do seu parceiro: 62%.  

 Recusa de materialismo e procura interminável de bens materiais e 
financeiros: 48%.  

 Recusa de fundamentalismo de todos os tipos e intolerância, particularmente 
na área do aborto: 46%.  

 Recusa do cinismo que ridiculariza a solidariedade social e a preocupação com 
os outros: 40%, 27%. 

 
Os comportamentos destes "criadores de cultura" 

 
Não menos interessantes são os comportamentos característicos deste grupo de 

cidadãos americanos.  

 Eles lêem mais, ouvem mais rádio e vêem menos televisão. Eles realmente não 
apreciam o conteúdo dos programas e são activos na protecção dos seus filhos 
da publicidade televisiva. 

 São, por outro lado, vorazes consumidores de cultura. Eles pintam, esculpem, 
criam arte, visitam exposições. Lêem e escrevem artigos e participam em 
grupos de trabalho onde são discutidos livros. 

 São consumidores críticos que querem informações precisas e precisas sobre a 
origem dos produtos adquiridos. Odeiam publicidade enganosa, vendedores 
de automóveis ou imprensa superficial. 

 Querem comprar carros e casas que duram muito tempo e poluem pouco ou 
nada, que são feitos de materiais saudáveis e duráveis. Optam pela 
autenticidade versus comida rápida (de plástico). 

 São gourmets conhecedores que apreciam as artes culinárias de outros países. 
Eles gostam de falar sobre gastronomia e trocar receitas. 

 Odeiam a casa clássica de classe média que é anunciada. Personalizam a sua 
casa ao máximo com o que trazem das suas viagens à volta do mundo. 

 Viajam da forma mais inteligente e inteligente, entre outras através de 
organizações que promovem viagens educacionais e espirituais, ecoturismo, 
safaris fotográficos. Estão abertos à verdadeira descoberta de outras culturas.  

 São os principais consumidores de sessões e conferências sobre espiritualidade 
e o caminho interior, bem como sobre medicina alternativa. Já não consideram 
o seu corpo como uma máquina a ser alimentada ou curada por drogas, mas 
como um aliado a ser escutado, amado e preservado. 
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As reflexões e visões de Paul Ray: porquê este silêncio? 
 
Como é que, pergunta Paul Ray, os meios de comunicação social não falam desta 

importante franja da população que está em constante crescimento enquanto as 
outras duas categorias se encontram em declínio mais ou menos lento mas contínuo? 
Segundo ele, os meios de comunicação social americanos são incapazes de considerar 
a informação positiva como notícia: "Boas notícias não são notícia". Mas se falar com 
jornalistas atenciosos, muitos admitirão prontamente que o sistema actual (moderno) 
já não funciona. No entanto, parecem incapazes de imaginar o que mais poderia ser 
feito. Eles seguirão os inovadores, não os precederão. Com esta mentalidade 
conservadora, um grupo de 25% de criadores culturais não tem muito peso aos olhos 
da profissão jornalística. Por isso, o silêncio persiste.  

A consequência é que todos os criadores de cultura que querem sair dos trilhos 
batidos, em particular os jovens, continuam a acreditar que são apenas forasteiros 
solitários. Enquanto eles são o ápice da imensa onda de mudanças globais. 

 
 

A minha interpretação: tudo depende dos "óculos" dos jornalistas e dos 
funcionários. 

 
A minha interpretação, após dez anos de experiência neste campo, é que se trata 

de uma questão de visão. As pessoas só vêem o que os seus óculos actuais lhes 
permitem ver. Ou, dito de outra forma, depende do paradigma em que se encontram 
os jornalistas e políticos. Na visão mecânica ou na visão transmoderna do 
conhecimento?  

Se, como jornalista ou como político, me situar na visão da sociedade industrial, 
todas estas investigações me parecerão como vento, como sem sentido, ou pior, como 
um tipo de ópio da "Nova Era", do qual é melhor estar atento.  

Mas se eu fizer parte da visão de que estamos numa transição para a sociedade 
transmoderna do conhecimento, este inquérito confirmará que não estou louco 
(louco), mas que estou entre os milhões de pioneiros da era planetária e 
transmoderna. 

 
 

Nunca ninguém é "forçado" a mudar o paradigma: é impossível. 
 
Em suma, apercebi-me depois de ter feito centenas de intervenções sobre este 

assunto durante 10 anos,  
1. que em circunstância alguma deve tentar persuadir alguém a mudar o seu 

paradigma. Porque qualquer insistência pode ser experimentada como uma 
imposição e só torna as posições mais rígidas. De facto, as pessoas sentem-se 
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atacadas nos seus próprios alicerces e nos valores básicos sobre os quais 
construíram as suas vidas. E assim, quando se tem a impressão de que alguém, 
mesmo com a melhor das intenções, quer minar os seus valores básicos, tem 
o reflexo de se defender ferozmente. Está em autodefesa. E assim, um ataque 
frontal ao paradigma de alguém não leva a absolutamente nada e, pior ainda, 
tende a piorar a situação porque torna qualquer movimento de transformação 
mais difícil. 

2. E muitos políticos e pessoas da comunicação social ainda estão "oficialmente" 
no paradigma industrial. Mesmo que por vezes em privado, fazem-se 
perguntas muito inteligentes... Esta é a principal razão para o bloqueio actual. 
Esta é a principal razão do bloqueio actual. Estamos perante um bloqueio típico 
de mudanças de paradigma, como Thomas Kuhn explicou muito bem.  

3. A única coisa a fazer é ajudar os 100 milhões de "criadores de cultura" 
europeus que estão entre os vossos ouvintes (30% do vosso público!), a pensar 
em voz alta e explicitamente no que já estavam a pensar implicitamente.  

4. O objectivo deste livro é ajudar os leitores a pensar explicitamente sobre o que 
já sabem implicitamente. O meu objectivo é ser humildemente um "intelectual 
orgânico" no sentido Gramsci. Um intelectual que está ao serviço das pessoas 
para as ajudar a articular explicitamente o que já pensam implicitamente. 
Muitas vezes, quando começo uma palestra, digo ao meu público que não lhes 
vou ensinar nada. E que só vou ajudá-los a pensar em voz alta o que já pensam 
em voz alta e implicitamente, pensando que são os únicos. 

 
 

A investigação de Paul Ray na Europa. 
 
Tive a oportunidade de conhecer Willis Harman em 1996, na Califórnia, no Instituto 

de Ciências Noéticas,119pouco antes da sua morte. E sublinhou a importância da 
investigação de Paul Ray que tinha acabado de sair. Aceitei o livro que ele me ofereceu 
e fiquei imediatamente apaixonado por ele. Assim, propus à "Célula de Prospectiva" 
da Comissão Europeia que convidasse Paul Ray a vir a Bruxelas. Convidou então o 
Serviço de Estatística da Comissão Europeia "Eurostat" a realizar um inquérito 
preliminar nos quinze Estados-Membros da União Europeia, mantendo algumas das 
perguntas de Ray120.  

                                                           
119 Este "Instituto de Ciências Noéticas" foi fundado por um dos astronautas que estava na Lua e 
regressou à Terra com uma experiência "transpessoal". Este instituto combina o pensamento inovador 
inteligente e a investigação científica séria. Por exemplo, foram eles que realizaram o primeiro inquérito 
do mundo sobre a influência da oração na saúde dos doentes nos hospitais americanos. Ver 
www.noetic.org  
120 Foi uma batalha difícil porque compreendi na altura o dilema que os sociólogos enfrentavam. Estão 
condenados a encontrar apenas o que já sabem, uma vez que as suas perguntas são sempre orientadas 

http://www.noetic.org/
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Este inquérito foi realizado entre Junho e Setembro de 1997 pelos serviços do 
Eurostat. Contudo, a sua análise foi realizada por um consultor externo "Research 
International" em Paris. Os seus resultados foram apresentados ao "State of the World 
Forum" em São Francisco pela "Cellule de Prospective" em Novembro do mesmo ano. 
Os resultados europeus corroboram claramente as tendências identificadas pelo 
inquérito americano.  

Em 2002, o Clube de Budapeste decidiu lançar um inquérito aprofundado com as 
perguntas de Paul Ray, mas inteligentemente adaptado a cada país. Ainda não estou 
na posse de todos os resultados deste segundo inquérito europeu.  

 
 

100 milhões de "criadores de cultura" na Europa.... 
 
Segundo Jean-François Tchernia, o autor do estudo encomendado pela Cellule de 

Prospective,121"é muito provável que um grupo da mesma natureza dos "criadores 
culturais" americanos possa ser identificado na Europa... Parece bastante possível que 
uma minoria significativa de europeus, por exemplo 10 a 20%, apresente um conjunto 
de características próximas das dos "criadores culturais" americanos. 

Se os números do inquérito preliminar de 1997 forem fiáveis, estes 10 a 20% dos 
europeus representam 50 a 100 milhões de pessoas, dos quais 33 a 66 milhões são 
mulheres. O infeliz é que eles vivem como uma minoria marginal e sentem-se 
sozinhos, apesar de serem tantos. É uma multidão enorme que está a viver e a 
preparar-se para uma mudança profunda. 

E em doze anos, e tendo em conta os acontecimentos actuais, é muito possível que 
este número seja muito superior. É muito possível que tenhamos mais de 100 milhões 
de criadores culturais na União Europeia. 

 
 

A mesma proporção de "criadores de cultura" em França? 
 
No decurso das minhas viagens, apercebi-me de que em toda a Europa 

encontramos a mesma proporção destes "criadores de cultura".  
Mas como veremos, em França este grupo é como se estivesse dividido em dois. 

                                                           
para o que querem encontrar. Portanto, não existe uma questão "objectiva". E assim os sociólogos da 
comissão, que eram bastante clássicos, não consideraram interessante a hipótese da existência de 
criadores de cultura na Europa. Tanto que não gostaram das perguntas de Ray e se opuseram 
fortemente a elas. A fim de sair dela, a Unidade foi obrigada a confiar a análise do inquérito a um 
consultor externo para evitar ofender qualquer sensibilidade. 
121 Jean-François Tchernia, Les styles de valeurs des Européens, Research International, 13 av. de la 
Porte d'Italie, F-75640 Paris, Tel: (33-1)44066565. E-mail: rifrance@research-int.com, Outubro de 1997. 
 Este relatório pode ser obtido junto de mim: marcluy@scarlet.be. 

mailto:rifrance@research-int.com
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De facto, acaba de sair um inquérito sobre "criativos culturais" em França122. Avalia 
em 17% o aparecimento de criadores culturais em França. Na realidade, isto é inferior 
ao que se verifica noutros países. Mas devemos acrescentar a este grupo os 21% dos 
que o inquérito chama "alter-criadores" que partilham as mesmas aspirações excepto 
a "dimensão espiritual", um termo que parece repelir a sensibilidade secular francesa. 
A soma dos grupos dá um valor de 38%, o que é mais elevado do que o esperado. 

 
 

Em Itália: a onda gigantesca: 80%... 
 
Os números preliminares do123 inquérito italiano coordenado pelo Professor Enrico 

Cheli da Universidade de Siena são ainda mais eloquentes. Em Itália, o grupo de 
criadores de cultura é de 35%, ao qual se deve acrescentar o grupo dos que são 
sensíveis a este conjunto de novos valores, que é de 55%. Isto leva-nos a um total de 
80% da população, o que parece quase inacreditável. Mas provavelmente 
corresponde à mentalidade italiana que está muito mais aberta aos novos valores 
propostos. 

Pessoalmente, não faço uma boa ligação com as escolhas eleitorais (berlusconi), 
que são muito mais conservadoras. 

 
 

Abertura à mudança no mundo dos negócios e na Europa de Leste... 
 
Dou frequentemente palestras para o mundo dos negócios. E fico sempre 

surpreendido ao ver que o que digo sobre as mudanças que estão a ter lugar não 
provoca grande contestação. O mundo empresarial parece estar relativamente mais 
aberto a novas ideias, especialmente através da economia do conhecimento e dos 
activos intangíveis das empresas. 

E na Europa de Leste, onde trabalhei muito, especialmente na Cotrugli Business 
School, onde fui reitor de 2004 a 2008, vejo uma abertura à mudança que é bastante 
significativa. Por vezes tenho a impressão de que a Europa Oriental e os novos 
Estados-Membros da União Europeia poderiam avançar mais rapidamente na 
mudança da sociedade e em direcção à sociedade do conhecimento do que os antigos 
membros da União que ainda estão confortavelmente instalados na sociedade 
industrial emergente.  

 
 

                                                           
122 Association pour la biodiversité culturelle: Les Créatifs Culturels en France éditions Yves Michel, 
2007. Prefácio de Jean Pierre Worms. 
123 Um agradecimento especial ao Prof. Enrico Cheli que teve a gentileza de me enviar os resultados 
provisórios ainda não publicados oficialmente.  
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Existência de criadores de cultura no Japão. 
 
Tive o prazer e a honra de visitar o Japão em 1990 (e 1998). O objectivo desta visita 

era perguntar aos japoneses sobre a sua visão cultural e ética da ciência e tecnologia, 
como parte do meu relatório sobre Religiões e Ciência e Tecnologia124.  

Uma das impressões mais fortes que tive desta viagem foi a emoção dos japoneses 
- alguns deles ficaram emocionados - porque um funcionário da Comissão Europeia foi 
enviado para lhes fazer perguntas sobre a sua cultura, a sua ética e a sua visão 
filosófica da ciência e da tecnologia.  

A segunda impressão forte foi o encontro em 1990 com o Dr. Takeshi Umehara, um 
futurista e um intelectual de alto nível. Ele falou-me da mudança de paradigma em 
que as nossas sociedades se tinham empenhado durante anos. Segundo ele, a mesma 
mudança de paradigma também estava a acontecer no Japão, mas ninguém estava a 
falar sobre isso e estava a acontecer "abaixo da superfície". Ele até me disse: "Se o 
Presidente Delors quiser iniciar um diálogo sobre este assunto excitante, eu estaria 
muito interessado". Este mesmo Umehara foi acusado de conservadorismo pela 
imprensa japonesa "moderna" e "racional", que, tal como nós, domina os meios de 
comunicação social e não quis compreender a sua mensagem.  

Aqui fica uma citação deste ser excepcional125: 
 "A minha esperança é redescobrir as origens culturais do Japão, e não apenas 

descobrir uma nova orientação de valores que nos ajude à medida que forjamos os 
valores que permitirão aos nossos filhos viver no século XXI. Não, também desejo 
contribuir para a reorientação dos valores de toda a humanidade que é apropriada 
para a era pós-moderna com o seu imperativo ecológico dominante (p. 22).  

É difícil evitar ser pessimista perante o espectáculo de um Japão que está a 
abandonar uma tradição tão rica, quando os dias da sua glória económica terminam. 
Pessoalmente, tenho de estar ao lado daqueles que dizem que a prosperidade 
económica é má se não conseguir produzir também bens de elevado valor cultural. E 
um país que persegue este tipo de prosperidade culturalmente vazia faz mal à raça 
humana, não é bom. Por isso, sou forçado a concluir que não podemos orgulhar-nos 
das nossas proezas económicas.  

É óbvio que o Japão moderno está em desacordo com o ideal que aqui estou a 
apresentar. Infelizmente, a minha opinião é uma opinião minoritária no Japão. Peço-
vos que esperem 10 anos. Nessa altura, acredito que a minha opinião se terá tornado 
uma opinião maioritária. (p.31) 

Muitos europeus não acreditam que o Japão seja capaz de contribuir para o debate 
internacional sobre questões globais. Estou convencido de que o oposto é verdade. » 

                                                           
124  Marc LUYCKX: "Religions confronted with Science and technology" Comissão Europeia 1991. 
Este relatório está disponível no meu blogue: http://vision2020.canalblog.com, ir para "Religions and 
science". 
125  Takeshi UMEHARA A civilização da floresta Publicado em "NPQ" Verão 1990 pp. 22-31. 

http://vision2020.canalblog.com/
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Queria manter esta longa citação, que é quase tão eloquente como as estatísticas. 
Através deste intelectual, podemos ver que o mesmo movimento subterrâneo está a 
funcionar no Japão, mas que lhe falta um relé, como no nosso país. A mudança está, 
portanto, a ocorrer em silêncio. Mas está a acontecer. Sempre que tive a oportunidade 
de ir ao Japão, falaram-me também da acção das mulheres e da sua enorme 
dificuldade em serem reconhecidas como tal na sociedade japonesa. Mas o mesmo 
movimento de mudança de valor está em curso com as mulheres na vanguarda do 
movimento, mas provavelmente de formas completamente diferentes.  

Podemos ver, em quase todo o lado, que intelectuais ou pessoas de rua estão 
conscientes dos problemas globais e estão a mudar os seus valores e mentalidade. 
Mas é muito difícil apreender o fenómeno uma vez que a imprensa local ou os ignora 
ou os ataca.  

Isto leva-nos à China...  

 

Existência de "criadores de cultura" na China? 
 
A minha experiência durante as minhas viagens na China vai no mesmo sentido. 

Mas eu não tinha outra base sobre a qual basear-me senão o testemunho de alguns 
dos intelectuais dos meus amigos. Basicamente dizem-me que 10% dos intelectuais 
chineses,126 ou 5 milhões de intelectuais, estão bem cientes de que a China embarcou 
num modelo de desenvolvimento absolutamente insustentável, que a está a levar 
directamente ao desastre ecológico e social. Estão à procura de uma forma de saltar 
da fase industrial, demasiado poluente para entrar directamente na fase pós-
industrial da sociedade do conhecimento. Procuram, portanto, contactos com 
intelectuais de todo o mundo que se encontram numa busca semelhante. Mas 
praticamente não dispõem de meios financeiros, nem de contactos suficientes no 
estrangeiro. 

Conheci um sociólogo filipino brilhante, Nicanor Perlas , um sociólogo filipino 
brilhante127que recebeu o Prémio Nobel Alternativo 2004 em Estocolmo, numa 
reunião da Positive Future Network na128ilha de Bainbridge, a norte de Seattle. 
Segundo ele, a chamada seita "Falun Gong", que não é uma seita, poderia representar 
uma emergência maciça de "criadores de cultura" na China de hoje. Este fenómeno, 
segundo ele, não é afinal nada mais do que a redescoberta e reapropriação pelos 
cidadãos chineses das profundas e milenares raízes espirituais do Tai Chi, que todos 

                                                           
126 Se estimarmos que os intelectuais constituem 5% da população, podemos estimar que 10% deste 
grupo representa ... 5 milhões de intelectuais que estariam nestes novos valores.  
127  PERLAS Nicanor : Moldar a globalização : sociedade civil, poder cultural, e XXX triplicação 
 nperlas@info.com.ph  
128 A rede do futuro positivo também publica uma revista chamada "Sim Magazine: rumo a um 
futuro positivo". 

mailto:nperlas@info.com.ph
mailto:nperlas@info.com.ph
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ainda hoje praticam normalmente. De repente, os cidadãos redescobrem uma 
dimensão de profundidade através desta prática, uma harmonia esquecida entre 
corpo, alma e intelecto. E estão entusiasmados com a sua descoberta, que exibem 
orgulhosamente. No espaço de poucos anos, o movimento, que começou em 1992, 
teve mais de 80 milhões de membros em 1999. Hoje deve haver muitos mais, talvez 
até 200 milhões, mas não há estatísticas.  

E o "moderno" governo comunista da China percebeu esta redescoberta como uma 
ameaça ou um regresso ao obscurantismo pré-moderno. E assim começou uma 
repressão sem precedentes. Poder-se-ia interpretar esta repressão como uma luta do 
paradigma moderno contra um paradigma transmoderno emergente (redescoberta 
da dimensão espiritual no ser humano). Esta repressão levou a manifestações em 
frente das embaixadas chinesas em todo o mundo. São estas manifestações que nos 
permitiram visualizar um fenómeno na sociedade chinesa que de outra forma seria 
totalmente invisível para nós.  

 Se a hipótese de Perlas for verdadeira, estamos a falar de um número muito grande 
de cidadãos. Poderíamos facilmente ultrapassar os 200 milhões. Recordemos que 100 
milhões de pessoas representam apenas 10% da população. 

 

 

Existência de "criadores de cultura" no mundo muçulmano: 300 milhões! 
 
A "Célula de Prospectiva" organizou em Maio de 1998, em colaboração com o 

gabinete do Presidente da Comissão Europeia, Jacques Santer, e a "Academia Mundial 
de Arte e Ciência", um simpósio sobre o tema "Governação e Civilizações". O objectivo 
deste simpósio era verificar que, ao contrário da hipótese apresentada pelo Professor 
Samuel Huntington de Harvard,129não estamos a caminhar para um "choque de 
civilizações" e culturas. Pelo contrário, os conflitos eram entre interpretações 
contraditórias dentro de cada uma das principais religiões.  

A intervenção mais notável e mais notada foi certamente a de Ziauddin 
Sardar,130professor universitário, conselheiro de muitos governos muçulmanos na 
Ásia, e editor-chefe da revista "Futures". Ele confirmou que no Islão de hoje quase não 
existiam pessoas "modernas" racionais e secularizadas, mas que uma parte 
importante do Islão contemporâneo era constituída por crentes que permaneceram 
muito ligados ao coração da sua tradição, que era para eles o portador da vida e do 
que é mais sagrado para eles. Mas estavam também muito interessados em adaptar 
a sua religião aos tempos actuais. Tratava-se de retirar os elementos positivos da 

                                                           
129 Samuel HUNTINGTON (+), "The clash of civilizations" Foreign Affairs, Verão de 1993. 
130 Pode encontrar o texto deste Congresso no meu blogue: http://vision2020.Canalblog.com em 
"Religions and Civilizations" (Religiões e Civilizações) 

http://vision2020.canalblog.com/
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"modernidade", mas rejeitar os elementos negativos (também apenas visão racional 
do ser humano e da vida, rejeição da dimensão interior/espiritual). A sua declaração 
foi que a grande maioria dos muçulmanos no mundo de hoje são transmodernos no 
sentido que tínhamos definido na nossa apresentação inicial131. Esta maioria silenciosa 
quer e está em vias de fazer uma síntese criativa entre a tradição e os elementos 
positivos da civilização contemporânea. Mas acrescentou que o maior problema era 
que as chancelarias ocidentais eram tão modernas ou mesmo pós-modernas e 
racionais e tão pouco abertas às mudanças em curso, que eram incapazes de perceber 
esta mudança tão profunda que estava a ocorrer dentro do Islão. 

Se esta hipótese for verdadeira, significaria que pelo menos 300 milhões de 
muçulmanos no mundo estariam em plena mudança, e estariam envolvidos na mesma 
criação cultural que o resto dos cidadãos do mundo. E isto, sem que ninguém no 
Ocidente dê por isso. E, neste grupo, as mulheres desempenham um papel 
absolutamente crucial. Vamos juntar-nos a eles? 

De facto, outro encontro notável confirmou-me nesta hipótese sobre o Islão em 
movimento. Conheci a Sra. Sona Kahn132 num simpósio em Estocolmo organizado pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia. Ela falou-me da sua rede de 30 
milhões de mulheres muçulmanas na Índia. Esta rede, explicou-me ela, tinha-se 
comprometido a reescrever a Sharia (lei islâmica), que consideravam demasiado 
patriarcal e totalmente injusta para as mulheres. Ela própria é advogada no Supremo 
Tribunal indiano e está em contacto com o seu colega no Supremo Tribunal do 
Paquistão que está a fazer um trabalho semelhante. 

Para mim, estas mulheres indianas e paquistanesas estão em vias de realizar a 
síntese transmoderna de que Sardar fala. E não esqueçamos que os muçulmanos na 
Índia são uma minoria de mais de 140 milhões de cidadãos. 
Voltei a vê-la no ano passado na Índia. Ela disse-me que foi ela que foi chamada à 
Nigéria para salvar a mulher que ia ser apedrejada. Ela disse-me que tinha posto os 
"juízes islâmicos" no bolso em poucas horas, por serem tão incompetentes. Esta é uma 
mulher muçulmana transmoderna. E ele tem milhões deles. 

  

 

 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 12: 
OS CIDADÃOS CO-CONSTRUEM O FUTURO  

 
                                                           
131 Ver Marc LUYCKX: "The transmodern hypothesis" in "Futures" November December 1999. Ver 
também no meu blogue: http://vision2020.canablog.com "Religiões e civilizações". 
132 Sona KHAN, Advocate Supreme Court of India, The Khan Law Firm, A-2 Oberoi, Swiss Apartments, 
Sham Nath Marg, DELHI - 110 054, INDIA sa_khan@eth.net 

http://vision2020.canablog.com/
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Os valores da Sociedade do Conhecimento transmoderna estão a ganhar terreno 
em todo o lado, com incrível velocidade e intensidade. E em perfeito silêncio. 

Mas ainda são uma minoria em todo o lado e, por isso, muitas vezes invisíveis.  
Talvez também possamos apresentar as estatísticas de uma forma diferente e dizer 

que 25% de cada um de nós está silenciosamente em mutação e mudança de valores, 
enquanto 75% de cada um de nós continua ancorado em valores industriais antigos, 
modernos e racionais. A mudança está a fermentar nas profundezas de cada um de 
nós. 

De qualquer modo, a mudança está aqui. Os valores movem-se. Mas este 
movimento ainda não é muito visível.  
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CAPÍTULO 13: UMA EDUCAÇÃO COM UM NOVO 
SOPRO DE VIDA? 

 
 
 
 
 
 
Durante as minhas palestras sobre a sociedade do conhecimento, a questão que se 

coloca quase sempre é a da educação. O que pensa da educação? Não acha que existe 
uma crise na educação? Como se pode adaptar a educação a esta nova sociedade? 

Sim, claro, na importante e rápida mudança na sociedade que estamos a viver, o 
segmento que mais sofre na sociedade é a educação, uma vez que precisa de mudar 
o seu método e visão antes de todos os outros sectores, uma vez que prepara as 
gerações mais jovens para uma sociedade cuja imagem está a mudar rapidamente. É 
portanto normal e urgente repensar de cima para baixo os princípios básicos da nossa 
educação moderna e industrial a fim de a adaptar a uma sociedade que já é 
transmoderna e pós-industrial. 

Mas gostaria de aproveitar esta oportunidade para prestar um tributo sustentado 
a todos aqueles homens e mulheres que dedicam as suas vidas a tentar educar a 
geração mais jovem num sistema que consideram cada vez mais obsoleto e, portanto, 
violento. 
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Primeiro esboçaremos a visão subjacente a este novo conceito de educação. 
Reflectiremos então sobre as estratégias a serem implementadas. E vamos terminar 
com algumas sugestões concretas. 

 
Qual é a nova visão? O que é o novo fio vermelho? 

  
Sábicos generalistas:  

 
Para a humanidade sobreviver, temos de produzir generalistas sábios, capazes de 

transformar informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria, tanto 
individual como colectivamente. Devem ser capazes de sintetizar informação 
fragmentada e nunca devem perder de vista o bem comum da humanidade em risco, 
em todos os momentos e em todas as suas decisões. É uma questão de sobrevivência 
colectiva. Claro que também precisaremos de técnicos e especialistas, produzidos pelo 
nosso sistema actual, mas eles deixarão de ter acesso aos postos de controlo da 
sociedade do século XXI. E é também muito possível que haja duas vezes mais 
mulheres do que homens que preencham estes novos critérios. Mas o sistema actual 
não pode produzir este tipo de perfil de generalistas sábios, mesmo que o quisesse. 
Para produzir esse tipo de perfil, precisamos de um novo sistema educativo. Um dos 
livros mais interessantes nesta área é o livro de Edgar Morin sobre educação133, do 
qual tirei uma passagem significativa:  

"Como a nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não ligar 
o conhecimento, o conjunto do conhecimento é um puzzle ininteligível. As interacções, 
o feedback, os contextos, as complexidades que residem na terra de ninguém entre as 
disciplinas tornam-se invisíveis. Os grandes problemas humanos desaparecem em 
favor de problemas técnicos específicos. A incapacidade de organizar o conhecimento 
disperso e compartimentado leva à atrofia da disposição mental natural para 
contextualizar e globalizar. 

A inteligência fragmentária, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e redutora 
quebra o complexo mundial em fragmentos desarticulados, divide os problemas, 
separa o que está ligado, unidimensiona o multidimensional. É uma inteligência míope 
que na maioria das vezes acaba por ser cega. A sua capacidade de compreensão e 
reflexão diminui as possibilidades de julgamento correctivo ou de visão a longo prazo. 
Além disso, quanto mais multidimensionais os problemas se tornam, mais há uma 
incapacidade de pensar na sua multidimensionalidade; quanto mais a crise progride, 
mais a incapacidade de pensar na crise progride; quanto mais os problemas se 
tornam globais, mais se tornam impensáveis. Incapaz de considerar o contexto e o 

                                                           
133 Edgar Morin: "Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur" Seuil Paris, 2000. citação 
página 44. 
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complexo planetário, a inteligência cega torna uma pessoa inconsciente e 
irresponsável. » 

Este admirável texto de Morin expõe a crise da visão moderna e industrial na 
educação. Quanto mais avançamos na crise, mais somos incapazes de pensar e 
compreender a mesma. Trata-se, portanto, de aprender a pensar de forma diferente.  

 
 

Ambos os cérebros:  
 
Para fomentar o florescimento da sabedoria e da visão global, precisamos de 

promover um equilíbrio entre o cérebro direito e o esquerdo. O nosso actual sistema 
de educação, contudo, promove principalmente a agilidade do cérebro analítico 
esquerdo. E precisamos absolutamente de generalistas capazes de síntese. É 
imperativo que o sistema educativo de amanhã encoraje a criatividade e a síntese 
desde o primeiro dia da escola primária. Porque é que isto é importante? Porque as 
tarefas analíticas e repetitivas poderão cada vez mais ser realizadas sem erros por 
computadores, ou externalizadas para países com mão-de-obra mais barata. A única 
riqueza, o único capital humano nos países "desenvolvidos" é portanto a criatividade, 
que é muitas vezes encarnada numa cultura específica e por isso não pode ser 
produzida noutro lugar. Aqui está uma citação de um livro muito interessante sobre o 
assunto134:  

"A nossa cultura, no sentido mais lato, tende actualmente a valorizar o pensamento 
"G", liderado pelo cérebro esquerdo. Esta abordagem é levada mais a sério do que o 
pensamento "D", que é dirigido pelo cérebro certo. Esta última é considerada útil mas 
secundária. 

Mas as coisas estão a mudar, e esta mudança vai mudar fundamentalmente as 
nossas vidas. O pensamento "G" foi visto como o piloto e o pensamento "D" como o 
passageiro.  

De repente, o pensamento "D", dirigido pelo cérebro direito, domina a conversa e 
determina para onde vamos e como vamos.... lá chegar. O pensamento "G", dirigido 
pelo cérebro esquerdo, ainda é necessário, mas já não é suficiente. E, por outro lado, 
as capacidades "D" do cérebro direito, que tantas vezes foram ignoradas e não levadas 
a sério - qualidades artísticas, empatia, visão a longo prazo, a busca do transcendente 
- estas qualidades determinarão quem subirá e quem descerá.  

Estamos perante uma mudança que é vertiginosa, mas basicamente muito 
inspiradora".  

 

                                                           
134 Daniel H. PINK: Uma mente completamente nova: por que razão os cérebros certos irão 
governar o futuro. Riverhead Books New York, 2005, livro de bolso 2006. citação página 27.  
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Infelizmente, as estatísticas mostram que a forma actual de educação tende 
claramente a diminuir gradualmente a criatividade das crianças e, 
consequentemente, as suas capacidades "D", de modo que, no final do curso, a 
criatividade quase desapareceu. Apenas as competências "G", ou seja, as dirigidas 
pelo cérebro esquerdo, permanecem. 

 
Transdisciplinaridade: 

  
Como vimos neste livro, todas as disciplinas estão a tornar-se transdisciplinares, 

mesmo a economia, para não mencionar a mecânica quântica e a nanotecnologia, 
onde todas as ciências se fundem e se misturam. Precisaremos, portanto, de 
professores que sejam verdadeiros generalistas, e que sejam eles próprios capazes de 
fomentar o florescimento da sabedoria, passando de uma disciplina para outra, 
dependendo das circunstâncias. Os estudantes ficarão satisfeitos por poderem 
combinar ao mesmo tempo gestão, teatro, economia, filosofia e direito, por exemplo.  

Mas o nosso sistema actual é incapaz de transdisciplinaridade pela sua própria 
estrutura. Porquê? Porque cada professor foi formado em apenas uma disciplina. 
Estruturalmente a universidade actual é incapaz de transdisciplinaridade, porque se 
um professor sai da sua especialidade, é considerado incompetente, por definição. Por 
isso, só pode fazer monodisciplinaridade.  

 
Aurobindo: Nada pode ser ensinado! 

 
Não resisto a citar esta citação bastante radical da Aurobindo. Tanto quanto sei, 

esta é a posição que vai mais longe ao desafiar o actual sistema educativo135: "O 
primeiro princípio de uma educação autêntica é que nada pode ser ensinado. O 
professor não é um instrutor, ou um mestre que dá tarefas para serem feitas. Não, ele 
é um ajudante e guia. O seu papel é sugerir, e não impor. Ele não deve treinar e exercer 
a mente do aluno. Ele está lá para lhe mostrar como pode aperfeiçoar os seus 
instrumentos de conhecimento. Ele ajuda-o e encoraja-o neste processo. Ele não 
transmite conhecimentos, mas mostra-lhe como adquirir conhecimentos para si 
próprio. Ele não obtém o conhecimento que está dentro do aluno. Ele só lhe mostra 
onde está e como ela pode estar habituada a vir à superfície. » 

Não estamos sequer perto! 
 
 

 Educação ao longo da vida :  
 

                                                           
135 Sri AUROBINDO & A MÃE: "On education" Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1956, 2006. 
Página 20. 
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Neste mundo em mudança, a educação também deve ser um processo para toda a 
vida. Esta é a política oficial da União Europeia. Todos falam sobre isso.  

Mas para que isto aconteça, a criança que entra na escola terá de compreender 
que é ele e só ele que terá de gerir a sua própria educação e ser ajudado nesta tarefa. 
Então, poderá continuar a gerir a sua educação ao longo da sua vida. Isto é o oposto 
do sistema actual. E, portanto, nada ou quase nada é feito no sistema educativo oficial 
dos países da Europa. Mas, felizmente, as "escolas alternativas" estão quase todas a 
avançar nesta direcção. Este é um ponto muito positivo. 

Infelizmente, no sistema oficial, é exactamente o contrário que acontece. A criança 
é obrigada, desde o primeiro dia de escola, a "seguir o programa" desenvolvido por 
aqueles que "sabem". E após 12 anos de escola, depois 4 anos de universidade, de 
repente, é-lhes falada a aprendizagem ao longo da vida, e a necessidade de 
escolherem e gerirem eles próprios a sua educação.  

Mas nunca ninguém o preparou para esta nova educação, que é exactamente o 
oposto do que ele sofreu durante mais de 15 anos! 

 
 

Caminho da sabedoria:  
 
O que é claro é que se é como que obrigado a regressar a Sócrates: "conhece-te a 

ti mesmo". A sabedoria começa com o conhecimento das próprias qualidades mas 
também da própria área sombria. É uma abordagem diferente e uma exigência 
diferente. A sabedoria não é vendida no supermercado. Requer uma viagem pessoal. 
Pois como pode promover políticas de sabedoria se você mesmo não atingiu um 
mínimo de sabedoria. O professor já não é, portanto, aquele que sabe, ou pelo menos 
o seu conhecimento mais apreciado é o do seu próprio caminho para a sabedoria. A 
sociedade aceitará esta visão de sabedoria melhor do que no tempo de Sócrates, que 
foi condenado à morte? Estou inclinado a pensar assim, porque existe uma 
consciência crescente de que não temos outra alternativa como humanidade senão 
elevarmo-nos individual e colectivamente a um comportamento mais sábio. Isto leva-
nos de volta à própria definição, à etimologia do termo educação: educere: conduzir 
para fora e para fora. Escusado será dizer que o actual sistema está mal equipado para 
tal abordagem, mesmo que alguns professores por vezes marquem os alunos de forma 
muito positiva, por causa de quem eles são. 

 
  

Um novo perfil de liderança:  
 
O líder de amanhã irá obviamente evoluir no paradigma transmoderno. Ou seja, a 

sua principal prioridade será a sobrevivência da humanidade em todas as áreas da 
vida. Terá de contribuir para a reorientação da ciência e da tecnologia na direcção da 
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economia da procura. Terá também de mudar a visão da política e da economia. Ele 
será um líder se compreender a mudança em curso e for capaz de a antecipar. Ele será 
um líder se conseguir mobilizar as mentes, almas e corações do povo para este 
objectivo de sobrevivência colectiva. Ele será um líder se for suficientemente sábio 
para ser capaz de convencer as pessoas a aceitar sabiamente as mudanças necessárias 
para o Bem Comum e para a sobrevivência da humanidade. 

 
 

A importância das mulheres:  
 
Vimos neste livro que as mulheres lideram a mudança em silêncio. Dos 100 milhões 

de criadores culturais criativos na Europa, 66 milhões são mulheres, não nos 
esqueçamos disso. Temos portanto de compreender que 66% dos líderes de amanhã 
serão mulheres. A mudança de civilização que está a ocorrer não acontecerá de forma 
alguma sem as mulheres. É absolutamente necessário dar-lhes liderança maioritária 
nestes tempos de crise, se quisermos evitar o maior número possível de catástrofes. 
Estamos muito longe disso. 

 
 

Aliados da nova visão da educação. 
 
Do ponto de vista da geração jovem actualmente a estudar, descobrimos que o seu 

sonho está precisamente na direcção transmoderna e transdisciplinar. Sonham poder 
combinar, no seu trabalho final, por exemplo, filosofia, gestão, matemática, 
contabilidade, informática e música.  

Mas não conseguem encontrar nenhuma universidade que aceite o seu projecto. 
Estão à procura de um ensino que "faça sentido" e não o conseguem encontrar. Eles 
não sabem exactamente como definir os parâmetros, mas a sua intuição, de certa 
forma, antecipa as mudanças necessárias. Se for empreendida uma verdadeira 
remodelação da educação, de acordo com os princípios acima expostos, a geração 
mais jovem será um aliado de qualidade e uma inspiração poderosa que pode 
contribuir para o sucesso de qualquer reforma genuína.  

E por detrás dos jovens há uma parte dos pais que, na medida em que dialogam 
com os seus filhos, sentem a nova visão sem necessariamente serem capazes de a 
formular com clareza. A nova visão ainda está muitas vezes implícita. 

Outro importante aliado é uma parte da comunidade empresarial que está a 
trabalhar na nova economia do conhecimento e se mudou para uma forma totalmente 
nova de gerir os negócios, o lucro e o capital humano. Entre outros, a IBM optou 
recentemente pela abertura e a defesa de software "aberto". ("Open source"). Mas 
há outros como a CISCO, SAP, SIEMENS, que fizeram escolhas total ou parcialmente 
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semelhantes, valorizando o capital humano e humanizando a gestão a todos os níveis, 
na medida do possível. 

Praticamente todas estas empresas dizem que não conseguem encontrar os 
candidatos de que necessitam entre os licenciados universitários. As universidades 
fornecem-lhes especialistas que terminaram os seus estudos e que "sabem" tudo 
sobre um pequeno assunto, ao passo que precisam de pessoas que estejam 
conscientes de que terão de aprender o seu ofício dentro da empresa, e continuar a 
aprender durante toda a vida, uma vez que algumas das tecnologias que irão utilizar 
ainda não foram inventadas enquanto estiveram na universidade. Como resultado, 
estas empresas são muitas vezes obrigadas a "reformatar" os académicos que 
contratam. E esta nova formação pode durar até um ano ou mais. Que perda de 
rendimento para estas empresas. E que desperdício de tempo para os estudantes. 

 
 
 
 

Qual é a estratégia para mudar a educação? 
 
Do ponto de vista da educação tal como ela é hoje, esta visão parece totalmente 

irrealista e até perigosa. É impossível atingir tais objectivos mesmo a longo prazo. É 
um sonho. E, de facto, acredito sinceramente que não é possível alterar o sistema 
existente. Impossivel mudar as Universidades tal como elas são. Como Edgar Morin 
admiravelmente diz, é necessário mudar a forma de pensar. E parece-me que é 
impossível perguntar isto às universidades.136Muitos ministros em muitos países têm 
tentado. Nenhuma reforma foi realmente bem sucedida durante 30 anos, excepto 
talvez na Finlândia. 

Estamos num período que se assemelha ao final da Idade Média e início da 
Renascença. O que tem sido feito com o sistema escolar? A estratégia era não-
violenta: o sistema monástico de educação, que envolvia a batina ou o manto de 
freira, o conhecimento do latim e o estudo da filosofia e da teologia, foi deixado 
intocado. Não, simplesmente criaram escolas de "humanidades" no centro das 
cidades, onde a língua era a língua falada pelos habitantes (lingua vulgaris) e as 
disciplinas eram totalmente novas: matemática, ciência, filosofia e religião, mas 
também latim e língua materna. Num curto espaço de tempo a maioria dos pais 
mudou os seus filhos para estas "novas escolas". Enquanto o antigo sistema 
continuava para uma pequena minoria que queria "entrar na ordem". 

                                                           
136 Parece que Edgar Morin foi convidado, há alguns anos atrás, pelo Ministro da Educação para fazer 
uma apresentação aos Inspectores Gerais da Educação em França. E após a sua apresentação, eles 
responderam: "não estamos interessados".  
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Da mesma forma, não me parece apropriado tentar mudar o actual sistema 
educativo que está em vigor. É melhor investir energia na criação de um novo conceito 
de universidade do século XXI, ou transuniversidade.  

Neste tipo de experiência, a fase mais difícil é o início. Têm de ser concebidos 
programas e métodos totalmente novos. E esta universidade deve também conduzir 
a um futuro concreto e a um emprego para os jovens que a seguirão. Para 
reconhecimento pelos Estados não virá imediatamente. Portanto, não será assim tão 
fácil. Como é que o fazemos? 

Uma via séria parece-me ser a colaboração com grandes ou pequenas empresas 
que fizeram a sua transformação interna em direcção à sociedade do conhecimento. 
Muitas vezes mudaram completamente a sua visão. O seu objectivo torna-se 
promover o bem comum e a sobrevivência da humanidade e o lucro torna-se uma 
consequência deste serviço para o bem comum.  

Porque não associá-los na procura de um novo modelo. Porque não criar uma lógica 
win-win com estas empresas, e pedir-lhes que ofereçam contratos de trabalho 
experimentais ao deixarem esta universidade experimental. Isto encorajaria 
fortemente os estudantes a envolverem-se na experiência se soubessem que as 
empresas mais prestigiosas da economia do conhecimento estão à sua espera na saída 
com aberturas sérias. 

 
 

Concretamente: Repensar a escola de cima para baixo 
 
É claro para mim que precisamos de repensar a escola de cima para baixo. Não vale 

a pena tentar reformar um sistema que está num paradigma, moderno, industrial, 
analítico e racional. E isso é perfeitamente normal, uma vez que a escola se prepara 
para a sociedade industrial. Não lhe podíamos pedir para fazer mais nada. Mas agora 
que estamos a mudar a sociedade, vamos ter de a repensar completamente e 
construir um novo modelo que funcione, e que atraia estudantes, se corresponder ao 
que é necessário para amanhã. 

Eis alguns pensamentos que estão longe de representar, na minha opinião, uma 
visão completa do problema. 

 
 

Adquirir o desejo e a motivação de aprender a partir dos 6 anos de idade  
 
Fiquei muito impressionado com a rede europeia de "escolas democráticas"137 que 

tive a oportunidade de conhecer em diferentes congressos. O que mais me 
impressionou quando ouvi testemunhos concretos de alunos de "Sumerhill" ou de 

                                                           
137 Ver o seu sítio Web: www.eudec.org  

http://www.eudec.org/
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outras escolas democráticas foi o facto de darem muita ênfase à liberdade e dignidade 
do aluno, que é considerado como uma pessoa de pleno direito, cuja voz conta tanto 
como a de um adulto. As aulas são absolutamente gratuitas. E embora aos 11-12 anos 
de idade os rapazes prefiram ir construir casas na árvore em vez de ir para a aula, um 
dia voltam à aula e começam a aprender porque eles próprios decidiram fazê-lo. 
Assim, quando encontram estudantes de outras escolas, acham-nos imaturos e pouco 
atentos. Uma vez que decidiram aprender matemática ou geometria, não 
compreendem que os alunos das escolas tradicionais possam fazer barulho ou até 
mesmo provocar irritação. Pois desenvolveram um desejo de aprender que é 
verdadeiramente a sua escolha pessoal.  A sua motivação é pessoal e adulta. E é nesta 
motivação pessoal que toda a estratégia de aprendizagem ao longo da vida se baseia. 
Não há outra forma. Como podemos ver, os métodos coercivos não são muito eficazes 
na preparação para a sociedade do conhecimento. 

De acordo com as minhas informações, o sistema actual é visto pela maioria dos 
estudantes como desrespeitoso e mesmo violento. A violência nas escolas de hoje 
deve-se, segundo eles, principalmente à violência estrutural que a escola industrial 
exerce sobre eles.  

 
 
 

Aprenda a construir o seu próprio programa a partir dos 6 anos de idade! 
 
Um segundo elemento muito importante nestas escolas democráticas é que elas 

próprias aprendem a gerir a sua formação desde o primeiro dia de aulas. Aprendem 
desde o início a fazer os seus próprios programas, porque lhes foi ensinado para que 
servem as diferentes disciplinas. Desde tenra idade eles sabem mais sobre a 
arquitectura do conhecimento humano do que nós próprios talvez saibamos. 
Aprender a conceber o seu próprio programa de educação é absolutamente essencial 
para que se possa funcionar no novo sistema de educação ao longo da vida. 

 
 

Quando cada criança se torna um educador 
 
 Também estava muito interessado no que vi em algumas escolas em Auroville, 

no Sul da Índia, onde tenho a honra de ser um conselheiro. Auroville é uma cidade 
experimental criada em 1968 pela "Mãe" (Mirra Alfassa), uma colega do Sri 
Aurobindo, com o objectivo de ser um lugar experimental para prefigurar e anunciar 
a unidade humana. Esta cidade visa também prefigurar a elevação do nível de 
consciência para o qual a humanidade é convidada a ir. 

Este lugar foi e continua a ser um lugar de vanguarda e inovação permanente, 
particularmente no campo da educação. 
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Nas melhores escolas de Auroville, descobri que cada aluno também participa na 
transmissão de conhecimentos. O professor está na sala de aula mas existem grupos 
que são formados por nível ou por problema. E dentro destes grupos, cada um, por 
sua vez, explica um assunto àqueles que não compreenderam bem. E é claro que ao 
explicar um assunto é-se obrigado a aprofundá-lo e a compreendê-lo completamente. 
Portanto, o professor não é o único a explicar aos outros. Todos participam. Isto 
introduz uma dinâmica de igualdade, mas também de estimulação natural, o que é 
invulgar. Porque há muitos encorajamentos e festas onde as descobertas de todos são 
notadas e encorajadas. 

Outro aspecto que me fascinou foi a relação com o corpo. As crianças fazem gestos 
que lhes permitem assimilar línguas (sânscrito, tâmil, francês e inglês) muito mais 
rapidamente do que nas escolas tradicionais. Têm cursos para os sensibilizar para o 
toque e percepção do corpo no espaço.138 

Um dos aspectos mais originais é a atenção à alma das crianças, à sua dimensão 
interior. A escola baseia-se no princípio de que a criança tem três dimensões, corporal, 
intelectual e espiritual. E são estas três dimensões que devem ser fomentadas e 
crescer em conjunto. 

 
 
 

Transuniversidade: como? 
 
Uma das mentes mais inovadoras no campo da educação que encontrei na minha 

carreira foi sem dúvida o Professor Theodore Zeldin, Professor em Oxford e membro 
das Academias Britânicas e Europeias. Para ele, trata-se de reduzir a "exclusão social" 
que diz respeito não só aos pobres mas também a "todos aqueles que só vêem o 
mundo através da sua actividade profissional". "»139. Propõe-se organizar estágios 
com um médico, engenheiro ou arquitecto durante algumas semanas, a fim de 
familiarizar os jovens estudantes com o funcionamento prático destas profissões:  

"Perguntei a uma senhora médica quanto tempo levaria para ela me ensinar a ser 
médico. "Seis semanas", respondeu ela. Obviamente, não para me tornar um 
verdadeiro médico, mas para me dar uma ideia de como um médico resolve os seus 
problemas e como a sua profissão o influencia. A sua resposta não foi ociosa, pois num 
país pobre ela tinha treinado leigos para a ajudar no seu trabalho, e após seis semanas 
eles provaram ser capazes de fazer um trabalho muito útil sob a sua orientação. Afinal 
de contas, pelo menos metade do que nos é ensinado na faculdade é logo esquecido. 

                                                           
138 Aloka MARTI & Joan SALA : "Awareness through the body : a way to enhance concentration relaxation 

and self-knowledge in children and adults". Editor: Sri Aurobindo International Institute of educational research, , 

Auroville 605101, Tamil Nadu, Índia. 2006. ISBN: 81-903346-0-3. Encomendas: aloka@auroville.org.in  
139 Theodore ZELDIN: "Conversa: como falar pode mudar a sua vida" Fayard, 1999. Fayard, 1999. 
Página 83. 

mailto:aloka@auroville.org.in
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Perguntei a um engenheiro quanto tempo demoraria a ensinar-me a ser 
engenheiro. "Três meses", disse ele. Não para ser de facto um engenheiro, mas para 
compreender a linguagem e os problemas dos engenheiros, para compreender a 
essência da sua forma de pensar. 

Se lhe fosse dada a oportunidade, estaria interessado em ser apresentado a três, 
quatro, ou mesmo cinco profissões, aprender a falar a língua daqueles que as 
praticam, conhecer os problemas que enfrentam e as dificuldades que encontram para 
encontrar soluções, viver perto daqueles que tomam as decisões, ver quantos deles são 
arbitrários e quantos são inevitáveis?.... 

...Uma série cuidadosamente preparada de tais conversas poderia ser utilizada 
como formação pós-graduada, ou como parte da formação de executivos. Envolveriam 
também a desmistificação das profissões em causa, proporcionando uma melhor 
compreensão dos problemas que cada uma delas enfrenta. Proporcionariam a base de 
experiência necessária para remodelar o mundo do trabalho, criando novas 
combinações de ocupações.  

E aumentariam as oportunidades para o procurador, o financeiro e o trabalhador 
falarem com os jovens sobre as suas experiências. 

 
 

A universidade "de cabeça para baixo 
 
Para que se pudesse pensar na transuniversidade de amanhã completamente de 

cabeça para baixo.  
No primeiro ano, os jovens estudantes começariam com estágios de 

"especialização". Fariam estágios em pelo menos 4 profissões diferentes (3 meses 
cada), para ver e experimentar por dentro como funciona, que problemas surgem e 
como são resolvidos. Quais são os problemas que não se colocam, ou aqueles que não 
se conseguem resolver. Eles também compreenderiam o que devem absolutamente 
aprender se quiserem entrar na profissão que estão a visitar, pelo menos em parte. 

No final deste ano, teriam uma visão absolutamente única da gama de profissões 
actuais, do seu funcionamento e de como elas próprias poderiam ou não funcionar 
nelas. Como primeiro ano de "revisão", teriam de relatar criticamente o que tinham 
experimentado e o que tinham aprendido, mas também o que faltava e o que deveria 
ser criado em cada profissão ou na relação entre profissões. Isto dar-lhes-ia uma 
perspectiva única e fresca sobre a gama de algumas das profissões actuais que 
ninguém na nossa sociedade tem. Também os prepararia para sentir o que é 
importante aprofundar e o que precisam de aprender a fim de trabalhar para a 
transformação do nosso mundo em perigo de auto-aniquilação. 

E, nos três anos seguintes, até ao "Mestrado" (o termo utilizado nas decisões 
europeias "Bolonha"), preparavam-se para se tornarem "generalistas 
transdisciplinares" que gerem eles próprios a sua formação.  
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Aqui estão alguns temas que devem ser abordados: 

 A redefinição da ciência numa visão transmoderna. Pensadores como 
Prigogine, Willis Harman e muitos outros, há muito que explicaram a necessidade de 
redefinir a ciência e o próprio processo científico, de uma forma bastante 
fundamental. Mas há também o questionamento da ciência pela nanotecnologia, 
onde a física se funde com a biologia e a química e, assim, o actual quadro de 
disciplinas torna-se subitamente obsoleto. Há também avanços na mecânica quântica, 
onde vemos fenómenos de sincronicidade entre partículas que ninguém consegue 
explicar. Segundo Willis Harman, precisamos de redefinir completamente a própria 
ciência no paradigma transmoderno do século XXI.  

 A redefinição da tecnologia e a sua função na sociedade. Como e porque 
estamos no processo de passar da produção tecnológica operando de acordo com 
uma economia do lado da oferta para uma tecnologia operando de acordo com uma 
economia do lado da procura. E a procura pública é que a tecnologia nos mova a todos 
para um mundo verdadeiramente sustentável. Para ser concreta, a questão principal 
tornar-se-ia: de que ciência e tecnologia precisamos para fazer avançar a nova 
economia verde e imaterial rumo a um mundo verdadeiramente sustentável e 
inclusivo? 

 A nova metafísica. Mas provavelmente teremos de ir um pouco mais fundo. 
Willis Harman no seu livro140 explica-nos que todo o nosso sistema de pensamento e 
educação se baseia numa metafísica (M1) que define a matéria como matéria-prima 
e a consciência como emanando da matéria. Contudo, o progresso da ciência mostra-
nos que esta metafísica não corresponde às descobertas da mecânica quântica e que, 
de facto, já estamos numa nova metafísica (M3) onde é a consciência que é primária 
e onde a matéria é uma condensação de energia pela consciência... 

  E a sabedoria?  Parece também que a procura de sabedoria se tornará um 
ramo fundamental. Mas não é fácil de ensinar... Também aqui tocamos na dimensão 
espiritual. Será extremamente difícil encontrar os mestres...! 

Estes poucos pontos são apenas uma primeira ideia... Mas estamos perante 
grandes mudanças que terão de ser abordadas. Será emocionante, mas não fácil. 

 
 

Um novo tipo de professor: "tutores". 
 
Isto requer um excelente sistema de "tutores", treinadores (modelo de Cambridge 

e Oxford) que fazem cada aluno reflectir semanalmente sobre a sua leitura e os 
ajudam a progredir na sua reflexão pessoal. 

                                                           
140 Willis HARMAN: Mudança Global da Mente. Berret e Koelher, São Francisco 1998. 
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É evidente que os "tutores" devem ser homens sábios, treinados em 
transdiciplinaridade. Isto não é fácil de encontrar. Mas é possível. E também serão 
treinados fazendo e criando com os estudantes. 

 
 

Rumo a 90% de emprego na saída.  
 
No final dos seus estudos, os candidatos devem apresentar um trabalho final que, 

por definição, seria transdisciplinar e geral. Receberiam então um diploma 
"generalista". 

É concebível que, após consulta criativa com as grandes empresas do novo 
paradigma pós-industrial, que pretendem formação neste sentido, os contratos de 
trabalho possam ser oferecidos aos candidatos logo que estes abandonem a escola. 
Por outro lado, existe o risco de durante alguns anos o seu diploma não ser 
oficialmente reconhecido pelos Estados Membros da União. 

        Se se tornar claro que esta nova universidade conduz a contratos de trabalho 
imediatos, e que os jovens também adoram este novo tipo de abordagem porque 
corresponde às suas expectativas mais profundas, é provável que a experiência 
comece rapidamente, apesar das dificuldades previsíveis relativas ao reconhecimento 
de diplomas. 

 
 

 

CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 13: REENCANTAR A 
JUVENTUDE... 

 
Se este projecto inovador se tornar uma fonte de criatividade, acumulará uma enorme 
quantidade de energia que se encontra adormecida no seio da geração jovem, que 
está apenas demasiado ansiosa para se preparar adequadamente para as suas 
responsabilidades futuras. De facto, a nova geração oscila perpetuamente entre o 
cepticismo e a esperança. Assim que uma porta se abre num horizonte que faz um 
pouco de sentido, apressam-se a experimentar se é grave ... Infelizmente, em termos 
de educação, há pouca seriedade. Infelizmente, em termos de educação, há pouca 
seriedade. Quase todas as experiências consistem em baralhar as mesmas cartas que 
causaram a crise global. 
A nossa ambição é, portanto, criar uma experiência de reencantamento para a nova 
geração. Criar um lugar onde possam experimentar e investigar, criar e inventar novas 
definições, novas estruturas, nova gestão e novas políticas para um novo mundo que 
seja verdadeiramente sustentável e justo. 
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E estas novas experiências só serão possíveis se for estabelecida uma sincronicidade 
entre a geração mais jovem e adultos experientes que, através da sua experiência de 
vida e carreiras profissionais, já mediram a importância dos desafios da nova 
sociedade em progresso.  
Cabe-nos a nós, adultos, criar o enquadramento e a estrutura flexível, que permitem 
à centelha centelhar para promover uma transmissão de valores de vida e um diálogo 
construtivo e transdisciplinar preparando-se para o novo mundo que está aqui e que 
deve ser absolutamente justo e sustentável. 
Estamos a trabalhar nisso. 
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CAPÍTULO 14: CONCRETAMENTE: 
A GLOCALIZAÇÃO DAS NOSSAS ECONOMIAS  

PÓS-INDUSTRIAL 
 

 
É difícil dizer como vai ser a sociedade e a economia de amanhã. Porque estamos 

num tal estado de mudança que é extremamente difícil dizer em pormenor o que o 
amanhã trará. Mas vou tentar identificar algumas áreas importantes que penso 
estarem na ordem certa.  

Se partirmos do pressuposto de que o nosso mundo se moverá - mais ou menos 
rapidamente - para uma sociedade transmoderna sustentável e socialmente inclusiva, 
o que é que isso implica para a vida quotidiana dos cidadãos da Europa e do resto do 
mundo? 

Como já dissemos, o horizonte de significado é agora a sobrevivência colectiva. Isto 
significa que vamos assistir gradualmente a uma reorientação bastante significativa 
do mundo. 

 
 

O processo de desindustrialização da agricultura e regresso à Terra  
 

Vimos neste livro que a era industrial estava a chegar ao fim e que corria o risco de 
chegar ao fim muito rapidamente, se não abruptamente. O que é que isso significa em 
termos práticos? 

Em termos de agricultura, poderíamos pensar num novo regresso à terra e ao 
saber-fazer local e às economias locais. Poderíamos assistir a um enorme 
desenvolvimento de uma agricultura de qualidade que respeita o ambiente, bem 
como os animais.  

 Neste campo, Pierre Rabhi141 é certamente um dos autores mais ouvidos. 
Reabre o espaço interior simbólico dos cidadãos urbanos e faz com que estes 
descubram as maravilhas da harmonia com a natureza nas sociedades agrárias. Mas 

                                                           
141 Pierre RABHI: "Manifesto pela Terra e o Humanismo, Por uma insurreição das consciências, 
Actes Sud, 2008.  
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os livros de Philippe Desbrosses142 também abriram o caminho para a agricultura 
biológica, já há vinte anos atrás mostrando-nos caminhos de sabedoria e respeito pela 
terra. Ele também, antes de outros, lançou o conceito de "eco-regiões" que 
revitalizam iniciativas locais e recriam um tecido humano local e uma qualidade de 
vida local. 

A tendência - ainda minoritária, é certo - que hoje observamos é uma tendência 
para a desindustrialização da agricultura. Estamos a descobrir todos os dias como o 
nosso sistema de agricultura industrial se tornou cada vez mais violento em relação 
ao solo, cuja qualidade está a diminuir todos os anos, se não mesmo a qualidade do 
solo de superfície. No Missouri, o Secretário da Agricultura Mark Ritchie explicou, 
numa reunião, que o solo superficial foi cortado ao meio em 20 anos de agricultura 
intensiva. Portanto, só nos restam alguns anos... 

Estamos também a descobrir o quanto este tipo de agricultura industrial, que 
produziu a chamada "revolução verde" na Índia, causa o suicídio de vários agricultores 
por dia. Também não resolveu o problema da pobreza na Índia rural. 

 Poder-se-ia imaginar uma sociedade europeia e global onde o génio humano 
recriasse uma agricultura verdadeiramente sustentável e amiga da natureza. Esta 
agricultura será certamente baseada em conhecimentos ancestrais. Mas também é 
óbvio que os cidadãos irão retirar da sociedade industrial os elementos que os podem 
servir. Provavelmente não vamos desistir de certas tecnologias tais como a 
refrigeração, certos motores de tracção. Mas a grande diferença será que todas as 
tecnologias utilizadas serão rastreadas para o novo horizonte: o respeito pela natureza 
e pelas gerações futuras. Qualquer tecnologia que não conduza a um futuro 
sustentável será descartada. 

Infelizmente, não se deve sonhar. Em termos de emprego, este tipo de actividade 
só pode dizer respeito a um máximo de 10% da população. Hoje em dia, 
proporcionamos empregos agrícolas a 4% dos europeus. Produzem 7 vezes mais do 
que quando 87% da população europeia trabalhava na agricultura em 1900. É muito 
provável que a agricultura europeia - e global - se reoriente para o respeito pelo 
ambiente. E isto pode exigir um pouco mais de agricultores. Mas certamente não mais 
de 10% da população. 

Por outro lado, numa economia que se está gradualmente a reorganizar e a criar a 
si própria, promovendo a qualidade de vida a nível local. Haverá muitos novos 
empregos que poderão ser criados. Pois a grande regra na sociedade globalizada do 
conhecimento é que tudo o que é mecânico, racional e culturalmente neutro, tudo o 
que é moderno e não produz o cérebro esquerdo pode ser produzido na China ou na 
Índia ou por robôs mecânicos. Mas tudo o que está impregnado de cultura, relações 
humanas, e especificidade regional e cultural é impossível de produzir noutro lugar.  
                                                           
142 Philippe DESBROSSES: "Voltaremos a ser agricultores" Prefácio de Abbé Pierre, Editions 
Alphée, 2007. Ver também "Terres d'avenir pour un monde de vie durable" Prefácio de Edgar MORIN. 
Edições Alphée, 2007. 
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A nova economia está, portanto, a empurrar fortemente - mas silenciosamente - 
para a melhoria gradual do carácter local, regional e cultural dos produtos agrícolas e 
culturais. E assim, na nova economia, quanto mais o conteúdo dos produtos agrícolas 
ou culturais estiver imbuído de know-how local, menos corre o risco de desaparecer. 
E estes conteúdos serão perceptíveis através de rótulos, mas também através da 
relação humana que explica e partilha o know-how, durante a comercialização do 
produto, em redes, por exemplo.  

O que é novo é que, na nova economia baseada no conhecimento, haverá cada vez 
mais conhecimento, e portanto know-how, ligado ao objecto, através do rótulo. O 
rótulo, que é uma obrigação europeia cada vez mais estrita, anexará ao objecto 
informações cada vez mais precisas sobre o local onde foi produzido, como foi 
cultivado, os fertilizantes químicos utilizados ou não, os corantes (E.307), etc. O rótulo 
será também anexado ao objecto. E se for um produto importado, o rótulo informa se 
provém de uma transacção comercial honesta (Fair Trade, Max Havelaar, etc.), ou não. 

Quanto mais explícitos forem os rótulos - e a tendência está definitivamente nessa 
direcção, pelo menos no Parlamento Europeu, mas não nos Estados Unidos! - quanto 
mais bem sucedida for a agricultura biológica. Quanto mais informados estiverem os 
consumidores, mais irão escolher produtos amigos do ambiente.  

Também aqui, as mulheres estão na linha da frente e lideram o debate, rejeitando 
cada vez mais a violência com que a sociedade e a economia industrial tratam a 
natureza em geral, os animais e as plantas, bem como os consumidores.  

As etiquetas são, portanto, a parte crescente de informação e conhecimento que 
está a inclinar o sistema agrícola para o sistema pós-industrial de alta velocidade. As 
etiquetas são como o cavalo de Tróia do novo sistema do antigo. Eles são um dos sinais 
da transição da nossa economia industrial para a economia do conhecimento. Temos 
agora uma melhor compreensão dos motivos pelos quais as estatísticas nos dizem que 
45% da economia europeia está na economia do conhecimento. A economia do 
conhecimento está a infiltrar-se em todo o lado nos nossos produtos industriais e nos 
nossos produtos industriais. E a mudança está a ocorrer silenciosamente. 

 
A economia verde: um poderoso vector de crescimento ...crescimento de qualidade 
 
E isto leva-nos ao que muitos visionários, incluindo Hazel143 Henderson, têm vindo a 
chamar a economia verde há anos. Há uma forma de criar alimentos de qualidade e, 
ao mesmo tempo, obter um lucro razoável. Existem formas de criar empresas que 
limpam o ambiente e geram lucro. Há mesmo uma forma, como Ray Anderson, de 
recriar o seu negócio de tapetes de uma forma completamente amiga do ambiente. 

                                                           
143  Hazel HENDERSON & Simran SETHI: Mercados  éticos: Growing the Green Economy 
Chelsea Green 2007. 
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Todos estes sectores deverão crescer rapidamente, simplesmente porque a 
recompensa em "activos intangíveis" para estas empresas é significativa. Portanto, 
existe uma grande pressão da própria bolsa de valores para se avançar nesta direcção. 

Mencionemos também o livro de Sylvain Darnil e Mathieu Le Roux144. Estes dois 
jovens licenciados em gestão viajaram por todo o mundo para conhecerem 
empresários que criaram empresas que trabalham eficazmente para problemas 
ambientais e que são rentáveis ao mesmo tempo. Escreveram um livro muito rico que 
é uma indicação de uma tendência global fundamental de que as mudanças 
económicas no sentido da sustentabilidade estão a ocorrer em todo o lado. Estamos 
a dar grandes passos em direcção à economia verde e social. Mesmo que estes 
exemplos ainda sejam muito minoritários, são indicativos de tendências promissoras 
para o futuro. 
 
 
E Amanhã de manhã: A UE e a Terceira Revolução Energética. 

 
A política da União Europeia deu uma volta importante em 13 de Dezembro de 

2008, quando o Conselho de Ministros decidiu a famosa estratégia "Triple 20 Energy".  
Até ao ano 2020, a UE comprometeu-se a uma redução de 20% nas emissões de CO2 
na UE como um todo em comparação com os níveis de 1999, um aumento de 20% nas 
energias renováveis e uma poupança de energia de 20%.  

Foi dito a 22 de Janeiro na grande reunião sobre as TIC para um futuro sustentável' 
em Bruxelas: a opção 'business as usual' já não é uma opção aceitável hoje em dia 
porque estamos perante uma tripla crise financeira, climática e ambiental. "Segundo 
o BEPA, o Gabinete de Conselheiros Políticos do Presidente Barroso da Comissão 
Europeia, entrámos na terceira revolução industrial145. E é crucial investir em novas 
energias verdes e na sociedade do conhecimento, esta é a forma mais inteligente de 
sair da crise.  

No início do século XIX, quando a máquina a vapor foi inventada, nada aconteceu. 
Só quando alguém teve a ideia de o pôr nos carris, nos navios e nas fábricas, é que a 
segunda revolução industrial começou de repente a voar. 

Actualmente, o desenvolvimento extremamente rápido das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) está a trazer-nos para a sociedade do conhecimento 
com um pé na porta. Já o vimos. Mas há mais uma ideia que corre o risco de 
desencadear uma terceira revolução tecnológica e industrial: a criação de redes 

                                                           
144 Sylvain DARNIL & Mathieu LE ROUX: "80 homens para mudar o mundo: Empreendedorismo 
para o planeta".  JC Lattès, Paris, 2005. 
145 Jeremy RIFKIN, Maria de Graça CARVALHO (BEPA), Angelo CONSOLI, Matteo BONIFACIO 
(BEPA) " Leading the way to the Third Industrial revolution " Ou voir sur le web: 
http://www.europeanenergyreview.eu/data/docs/eer5/EER5-40-46-Rifkin%20interview.pdf 
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globais descentralizadas e inteligentes de produtores de energia. Este é o coração da 
nova economia verde. 

Se a UE quer ser capaz de realizar os seus ambiciosos planos triplos 20, não só o 
poderá fazer com as instalações centralizadas existentes, mas também com novas 
fontes: a rede inteligente de produtores descentralizados. Isto significa transformar 
todas as nossas casas, veículos e edifícios públicos em pequenas centrais eléctricas 
inteligentes com anéis solares nos telhados, por exemplo, que estão ligadas entre si 
por uma rede inteligente descentralizada e flexível. Mas esta rede inteligente só é 
possível numa sociedade do conhecimento radicalmente descentralizada, onde todos 
se tornam novamente autónomos e o poder é gradualmente devolvido ao cidadão. 
Este projecto corre o risco de mudar a governação europeia mais do que todas as 
Conferências e Directivas sobre o assunto.  

 A combinação destas duas grandes inovações corre o risco de desencadear uma 
verdadeira revolução industrial. Eu diria uma revolução pós-industrial. Estamos, 
portanto, a entrar numa transformação económica que irá acelerar. E, ao mesmo 
tempo, vamos assistir ao colapso e desaparecimento da "segunda" revolução 
industrial, com custos sociais e ambientais consideráveis. Este colapso irá finalmente 
acelerar a mudança na visão do mundo, mas a que velocidade? Ninguém sabe. 

 
 

O declínio da economia industrial: aqui estamos nós. 
 
Concordo portanto plenamente com Serge Latouche146 quando escreve: "O 

decrescimento é simplesmente uma bandeira por detrás da qual se agrupam aqueles 
que fizeram uma crítica radical do desenvolvimento e que querem traçar os contornos 
de um projecto alternativo para uma política pós-desenvolvimento. É portanto uma 
proposta necessária para reabrir o espaço de inventividade e criatividade do 
imaginário, bloqueado pelo totalitarismo economicista, desenvolvimentista e 
progressista". 

Estou também por detrás desta bandeira e partilho plenamente as críticas ao 
modelo industrial. E acrescentaria para reforçar o seu ponto de vista que estamos 
actualmente a assistir, na crise global que continua a aprofundar-se, ao declínio da 
economia industrial em todos os sectores da sociedade global. Sim, eu não sou apenas 
a favor do declínio, mas estamos no meio dele! A economia industrial está a entrar em 
colapso e, portanto, necessariamente a encolher.  

Mas parece-me útil acrescentar - e esta é a ideia principal deste livro - que outra 
lógica económica está a emergir como uma potencial maioria no espaço de poucos 
anos. É crucial que aqueles a quem Serge Latouche chama a esquerda estejam 
conscientes da presença desta nova lógica económica e do novo paradigma que está 

                                                           
146 Serge LATOUCHE: "Le Pari de la décroissance", ed. Fayard, 2006, p. 17. 
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a ser construído. O mundo precisa do seu empenho para que possam participar 
activamente na orientação da nova sociedade para o bem comum da humanidade. 

 
 

Adeus à sociedade de consumo 
 
Passemos agora à sociedade de consumo, que é o coração da sociedade industrial. 

Esta sociedade de consumo desaparecerá gradualmente como um conceito. Como 
vimos, a principal razão é que esta sociedade de consumo produz tanto desperdício, 
e consome tanta energia, que é absolutamente insustentável. Portanto, já está morto, 
mas é claro que o seu cadáver ainda se está a movimentar muito. Pois baseia-se numa 
activação sempre renovada da nossa necessidade de consumo, que é apresentada 
como trazendo felicidade. Este não é obviamente o caso. E parte do público começa a 
aperceber-se disso. 

O novo conceito que está a emergir é o de "simplicidade voluntária". Ainda é muito 
minoritária, mas fala a uma franja da jovem geração europeia147148e americana. 
Enquanto o slogan industrial "Consumidores e você fazem a economia funcionar! 
"está a perder terreno, porque os cidadãos estão subitamente a fazer a pergunta: 
"Mas será que isto faz sentido? É sustentável? Não estaremos nós a perpetuar o perigo 
de morte colectiva? »  

Quando o cidadão acorda e começa a fazer perguntas, não há maneira de o 
impedir, porque não há volta a dar. E assim o ónus da prova estará do lado de quem 
tenta vender produtos. Terão de dar informações (rótulos) e provar 
convincentemente que o seu produto não prejudica o ambiente, mas pelo contrário 
contribui para uma terra menos poluída e um mundo mais justo. 

 
 
Da quantidade à qualidade 

 
O que também está a tornar-se mais importante a cada dia é a noção de qualidade 

de vida. Nesta crise muito importante, os cidadãos começam a fazer-se cada vez mais 
perguntas explícitas e profundas: "Será que esta sociedade de consumo fez realmente 
a minha família mais feliz e mais realizada? É como se estivéssemos todos a acordar 
depois de termos bebido demais. E depois de estarmos bêbados, perguntamo-nos se 
teremos tomado um rumo errado. Devido à crise social que estamos a atravessar, 
estamos a começar, de uma forma ou de outra, a questionar a qualidade das nossas 
vidas e a felicidade. 

                                                           
147 Ver por exemplo Emeline DE BOUVER: Menos bens mais ligações: simplicidade voluntária. 
Prefácio de Christian ARNSPERGER, Prof. UCL. Couleur Livres, Charleroi, 2008.  
148 Ver nos EUA a revista "Yes Magazine" ver o seu site http://www.yesmagazine.org/ e os livros 
de Duane ELGIN: "Voluntary simplicity" 1993 e outros do mesmo autor. 

http://www.yesmagazine.org/
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Como vimos, a economia baseada no conhecimento exige que passemos de um 
conceito quantitativo de progresso e medição para um conceito qualitativo de 
progresso e medição. Por outras palavras, é toda a nossa sociedade que está em vias 
de passar do quantitativo ao qualitativo. Esta transformação é profunda mas gradual 
e está a permear todas as áreas das nossas vidas. 

É importante compreender que a nova - mas ainda minoritária - tendência na 
economia global está a reforçar as intuições dos cidadãos no sentido de uma melhor 
qualidade de vida. O valor do amanhã, o que cada vez mais impulsionará a economia 
global será a qualidade do conhecimento, a qualidade de vida, a qualidade do 
ambiente, mas também da coesão social. Como vimos, a quantidade de conhecimento 
já não é hoje em dia interessante. É a qualidade do conhecimento que está a tornar-
se escassa e torna possível a criação de novos conhecimentos. 

Mas também significa, evidentemente, que estamos a avançar silenciosamente, 
para uma agricultura de qualidade, para uma vida cultural de qualidade, para meios 
de comunicação social de qualidade, para relações comerciais de qualidade e para 
ajudar a construir relações verdadeiramente humanas, e também para empresas que 
promovem a qualidade humana.  

Estamos em vias de deixar uma sociedade "industrial moderna", mecanicista e 
centrada unicamente na quantidade, e de repente apercebemo-nos com pavor dos 
enormes danos que esta sociedade tem causado, especialmente no século passado, à 
natureza que nos rodeia, mas também à nossa vida pessoal. E continua.... a fazê-lo, 
por enquanto. 

 
 

O saber-fazer é um bem intangível precioso. 
 
E na nova economia baseada no conhecimento, todo o "know-how" é agora muito 

importante, uma vez que é contabilizado como activos intangíveis que acrescentam 
valor "intangível" aos produtos agrícolas, por exemplo. Mas isto é verdade em todas 
as áreas. Este know-how, que na agricultura industrial estava em perigo de 
desaparecer, é agora uma parte importante do valor dos produtos agrícolas no 
mercado, uma vez que este mercado está a tornar-se cada vez menos industrial. 

Mas mais profundamente, podemos também notar que estas competências estão 
no fundo do "savoir être". São concentrados de sabedoria acumulada ao longo dos 
tempos pelos cidadãos. A sabedoria é extremamente interessante para os avaliadores 
na sociedade do conhecimento. Porque sabedoria é o conhecimento acumulado ao 
longo dos anos e posto em acção no sentido da Vida e da sustentabilidade. 
Proporciona aos agentes económicos que o possuem um enorme valor imaterial, uma 
vez que conduz toda a sociedade para um mundo mais sustentável e humano. Traz 
valor acrescentado a toda a sociedade. É portanto contabilizado como tal (como um 
activo intangível).  
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Sim, estamos numa lógica verdadeiramente nova. Por outro lado, a sociedade 
industrial, ainda muito presente e dominante em muitos lugares, não sabe o que fazer 
com este know-how e saber-fazer. Ignora-os ou pior, destrói-os e fá-los desaparecer.  

Por conseguinte, é importante que todos aqueles que estão no movimento 
regressem à terra e redescubram know-how para compreenderem que têm agora 
novos aliados poderosos, mas localizados noutros locais da sociedade. E que estes 
mesmos aliados eram na sua maioria inimigos na era industrial.  

O mais difícil sobre esta mudança é que os aliados e inimigos já não são os mesmos 
ou nos mesmos lugares. A paisagem política mais vasta está a ser completamente 
remodelada. Não é fácil de encontrar o seu caminho. 

 
 

E será que as empresas compreendem a mudança? 
 
A maioria das empresas está ainda totalmente imersa na lógica industrial. E só 

vagamente percebem que outra lógica já está em vigor.  
Mas as coisas estão em movimento e a crise estrutural global está a acelerar a 

percepção de que algo tem de ser feito. No entanto, o que está a bloquear a maioria 
das empresas, como vimos, é esta contradição entre a necessidade de gerar lucros e 
a necessidade de criar um negócio totalmente sustentável.  

Mas o que começa a surgir entre alguns empresários mais jovens é o conceito chave 
de "bens intangíveis". O mercado e a bolsa já estão bem avançados na utilização 
destes novos instrumentos de medição, que representam mais de 50% das cotações 
actuais.  

Em termos concretos, isto significa que se a sua empresa puder realmente provar 
que está a trabalhar seriamente para resolver problemas ambientais, ou que tem uma 
verdadeira política social, aumentará o seu valor na bolsa de valores devido aos 
activos intangíveis. É claro que isto muda tudo, porque a partir de agora, a bolsa de 
valores está a pressionar a empresa a olhar para mais do que apenas os lucros 
financeiros e a analisar mais seriamente se está no grupo dos que trabalham para um 
futuro sustentável. Isto também significa que o lucro se torna uma consequência da 
forma como a empresa se comporta em relação ao futuro da humanidade: justiça e 
ambiente. E se o fizer, será recompensado porque a sua acção aumentará de valor, 
por vezes de forma muito significativa. Isto muda tudo. Muda totalmente a conversa 
sobre negócios sustentáveis. 

Estou portanto em total acordo com Elisabteh Laville,149 autora de "L'entreprise 
verte", quando diz na sua conclusão: "Ao iniciar um processo de desenvolvimento 

                                                           
149 Elisabteth LAVILLE: "Negócio verde: a sustentabilidade está a mudar vidas para mudar o 
mundo". Global Village, Pearson education France, Paris 2007. página 344. Ver também LAVILLE & 
BALMAIN: "Um trabalho para o planeta e especialmente para mim: um guia prático para carreiras de 
desenvolvimento sustentável" Global Village. Pearson Education France, Paris 2007. 
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sustentável, uma empresa assume compromissos sociais e ambientais que vão muito 
além da visão tradicional da sua função económica. Esta reorientação representa 
frequentemente, como já dissemos, o início de uma revolução cultural: é por isso que 
só é possível ao preço de um forte compromisso pessoal por parte dos líderes da 
empresa. É de facto essencial que os empregados compreendam que esta não é 
apenas mais uma forma de gestão, como algumas pessoas tendem a acreditar, mas 
um pilar estratégico para a empresa". Sim, claro, mas não deveríamos acrescentar que 
estamos precisamente a caminhar para uma economia pós-industrial (e pós-
capitalista) onde os activos intangíveis estão a mudar totalmente a remuneração das 
empresas no mercado bolsista, promovendo e recompensando todos os esforços 
sinceros em prol do ambiente e da justiça social. 

 
 

Um exemplo: Natureza e Descobertas 
 
Tomemos o exemplo de "Nature et Découvertes" em França, e na Europa, mesmo 

que no início esta empresa não seja tipicamente uma empresa de conhecimento como 
a IBM, por exemplo, porque não está directamente envolvida na produção de 
programas de computador. Este exemplo é importante porque nos mostra como a 
nova lógica económica penetra na economia industrial clássica e na economia de 
serviços.  

O público não vem à Nature et Découvertes para simplesmente comprar objectos, 
mas para encontrar um espírito, para se reconectar com a natureza. O público 
também sabe que pode confiar porque os produtos provêm de redes sustentáveis e 
justas.  

Em termos concretos, existem etiquetas que contam uma história ao cliente e 
convidam-no a uma forma de ser150: "É uma verdadeira filosofia... tentamos contar a 
história dos objectos nos catálogos e nas etiquetas que aparecem nos nossos produtos 
para que os nossos clientes compreendam as razões que nos levaram a referi-los nas 
nossas lojas. Por exemplo, se comprar uma mochila na Nature et Découvertes, ela será 
feita de cânhamo ou urtigas. Este produto tem obviamente uma utilização, mas 
também um propósito. O objecto deve ser um pretexto para uma lição de coisas. Ao 
ler o texto informativo que acompanha a mochila, o cliente aprende sobre a vantagem 
ecológica do cânhamo sobre outras fibras têxteis como o algodão ou o linho, cujo 
cultivo requer muita água e pesticidas. Desta forma, o objecto torna-se o portador de 
uma mensagem e de uma forma de ser. » 

Subtilmente, há uma transição do quantitativo para o qualitativo, de ter para ser. 
A lógica muda lentamente. Já não vamos à loja pelas mesmas razões. O cliente vem à 

                                                           
150 François LEMARCHAND: "Hors du développement durable, pas d'avenir pour les entreprises" 
éditions MILAN, Toulouse, 2008. Páginas 50-51.  
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procura de algo mais que está no reino do ser. E funciona. Porque é que funciona? 
Porque já estamos numa lógica económica em que o imaterial se torna 
progressivamente mais importante do que o material e o financeiro. 

 Como se pode ver, a visão muda imperceptivelmente, e o valor da empresa já não 
é calculado em termos puramente financeiros e materiais, uma vez que o valor 
acrescentado se está a tornar cada vez mais imaterial. De facto, o vendedor é 
remunerado pelos bens intangíveis (a sua reputação, por exemplo) tanto como pelo 
preço pago pelos compradores. E se a sua parte estiver na bolsa, aumentará por causa 
dos bens intangíveis. Se não estiver em bolsa, o valor de revenda da empresa aumenta 
significativamente devido aos activos intangíveis. Mas a empresa é também 
remunerada pela lealdade dos compradores, que vêm à procura de mais do que 
apenas objectos. Esta lealdade é também um bem intangível. É criada uma rede em 
torno do conceito de reconexão à natureza. E esta rede é poderosamente alimentada 
pela "Universidade da Terra" que a "Nature et Découvertes" organiza há alguns anos 
e que está gradualmente a tornar-se o encontro anual em Paris dos criadores culturais 
franceses. Tudo isto gera lealdade entre os compradores e convida-os a entrar mais 
profundamente na rede que se está a formar em torno de uma visão imaterial. É um 
círculo virtuoso que se forma e onde o lucro se torna gradualmente uma consequência 
da forma como a empresa actua efectivamente pelo respeito do ambiente. E tudo isto 
é contabilizado na nova economia do conhecimento, mas não na economia industrial, 
que não "vê" estes fenómenos. 

 
 

E estará o sistema de segurança social em perigo? 
 
A lógica industrial rigorosa151, que tem sido dominante na última década, mesmo 

entre os ministros das finanças europeus, considera que as prestações sociais e a 
segurança social, incluindo os cuidados médicos e o sistema estatal de pensões, são 
geralmente um fardo de que os governos têm de se livrar, uma vez que o mercado 
cuidará deles muito melhor e mais eficientemente. É portanto necessário privatizar 
gradualmente tudo o que pudermos e o mais rapidamente possível, sem assustar 
demasiado os cidadãos. 

Esta lógica está a morrer, mesmo que ainda pareça dominante em geral, inclusive 
nas partes da esquerda que parecem tão visceralmente capitalistas e industriais como 
a direita. 

Está a morrer porque perdeu a sua legitimidade no ano de crise de 2008. E é 
provável que esta perda de legitimidade continue se a crise continuar a agravar-se. 

A boa e excelente notícia é que na sociedade baseada no conhecimento é essencial 
cuidar do capital humano. E é portanto óbvio que o sistema de segurança social não 

                                                           
151 Ouvimos os seguidores do vencedor do Prémio Nobel Milton Friedman e da Escola de Chicago. 
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só deve ser mantido, mas também melhorado, porque é o sistema que cuida e 
preserva o "capital humano". E assim, no novo paradigma económico, a segurança 
social torna-se absolutamente essencial, e os países que têm pouca ou nenhuma 
segurança social terão de a criar, caso contrário já não serão capazes de manter o 
capital humano em casa. Caso contrário, irá para onde há uma maior qualidade de 
vida, mas também segurança social para eles e os seus filhos.  

A União Europeia, a grande maioria da qual tem mantido uma segurança social 
eficaz, apesar das críticas dos americanos e da OCDE, tem uma vantagem comparativa 
única na actual transformação a nível mundial. Paradoxalmente, porém, os cidadãos 
estão a votar, mesmo na Dinamarca e na Suécia, em governos de direita que estão a 
desmantelar sistematicamente o melhor sistema social do mundo. Estes são os 
paradoxos e as contradições do nosso tempo. 

 
 

Desindustrializar a medicina... 
 
Mas ser capaz de pagar por tudo isto significa também, naturalmente, 

desindustrializar a medicina, que se tornou uma máquina industrial poderosa e 
demasiado cara. Alguns jovens médicos que estão a terminar os seus estudos aqui na 
Bélgica, e que trabalharam em hospitais universitários, disseram-me que sentem que 
estão a trabalhar para gerir uma enorme máquina, uma "fábrica", que acaba por 
ignorar o próprio paciente... E esta fábrica custa à comunidade somas astronómicas 
de dinheiro. 

Estamos a assistir ao alvorecer de uma medicina nova e mais holística que utiliza 
métodos mais diversificados e se concentra mais claramente na prevenção, e por isso 
custa muito menos e é mais humana. 

Mas vai levar tempo... 
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CONCLUSÃO GERAL:  
É ADMISSÍVEL TER ESPERANÇA... 

 
 
 
É tempo, no final deste livro, de atar os fios dos diferentes capítulos, a fim de se 

chegar a um quadro global. E essa imagem é que há esperança. Eis a razão.  
 
 

Mudar a nossa forma de ver para não termos de ser manipulados 
 
Fala-se hoje cada vez mais da recuperação global através da "economia verde" e da 

"terceira revolução (pós)industrial" da energia descentralizada. E esta é a direcção em 
que podíamos ir. 

Mas o que este livro está a tentar dizer é que para entrar nesta nova economia 
verde, para entrar nesta nova sociedade sustentável, precisamos primeiro de mudar a 
forma como vemos o mundo e a vida. Temos de mudar a nossa forma de pensar e agir. 
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Temos de mudar os nossos óculos. 
Caso contrário, corremos o maior risco de utilizar as novas ferramentas que temos 

à nossa disposição com a nossa antiga abordagem mecanicista, racional e analítica 
moderna, que dá prioridade à máquina sobre o homem.  

E se formos nesta direcção, que é fácil, a direcção do "business as usual", estamos 
a ir directamente para uma civilização de manipulação em todas as direcções. Estamos 
a caminhar directamente para a desumanização da nossa humanidade. (capítulo 9). 

Mas a minha própria visão é optimista. Sim, nós corremos esse risco. Estamos 
certamente. Mas este cenário catastrófico de manipulação, que já existe, tem uma 
grande falha: não conduz a um mundo mais sustentável. E nós sabemos isso. Portanto, 
este cenário manipulativo não tem realmente um futuro a longo prazo, mas pode 
certamente causar muito sofrimento se dominar durante alguns anos.  

 
 

Mudança de paradigma para ver e utilizar as nossas novas ferramentas 
 
É importante mudar a forma como encaramos a vida, mudar o nosso nível de 

consciência, ver as coisas a partir de um nível superior, em termos da nossa 
responsabilidade para com todo o planeta azul.  

Porque se conseguirmos "tirar os olhos do guiador", se aceitarmos desidentificar-
nos da sociedade industrial baseada no livre mercado de objectos, descobrimos 
subitamente que temos os instrumentos económicos e políticos para implementar 
uma nova sociedade pacífica, sustentável e socialmente inclusiva a que eu chamo 
sociedade do conhecimento. 

E quais são estes instrumentos?  
 
 

A nova economia imaterial recompensa a sustentabilidade 
 
É em primeiro lugar a nova economia do conhecimento intangível onde, como 

demonstrámos, quanto mais as empresas se tornarem "sustentáveis" e socialmente 
inclusivas, mais farão "parte da solução", mais verão o seu "valor intangível" (activos 
intangíveis) no mercado bolsista aumentar acentuadamente. Pois nesta nova 
economia, o mercado bolsista está a mudar o seu papel e a tornar-se um poderoso 
acelerador para a sustentabilidade e inclusão social.  

Nesta nova economia, o saber-fazer e a cultura, mas também a diversidade cultural 
e de género, são valores centrais e importantes que devem ser capitalizados. Para 
estas empresas exigem um novo tipo de gestão que respeite verdadeiramente as 
pessoas, onde as mulheres sejam duas vezes mais eficientes do que os homens. 

O fracasso da reunião de Copenhaga em Dezembro de 2009, é uma demonstração 
do absurdo, de que não podemos resolver os nossos problemas futuros nas mesmas 
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categorias que criaram este problema. 
 
 

Uma nova lógica vantajosa para todos é possível entre sustentabilidade e lucro. 
 
O que muitas vezes bloqueia o progresso das empresas no sentido da 

sustentabilidade é o famoso "trade-off" entre sustentabilidade e lucro. De facto, na 
lógica industrial, tudo o que é feito pela sustentabilidade é um custo que deve ser 
subtraído ao lucro. Estamos em plena lógica Win-Loose. E em tempos de crise, as 
margens de lucro não permitem muita generosidade em favor do ambiente, pelo que 
não estamos a fazer o que deveria ser feito urgentemente. Esta é a razão básica pela 
qual muitas empresas estão a bloquear o ambiente e as questões sociais.  

Mas na nova lógica imaterial, tudo o que a empresa faz pelo ambiente é 
imediatamente transformado em activos imateriais e aumenta o valor da empresa na 
bolsa, mesmo que a sua situação financeira esteja em défice, o que teria sido 
impensável numa lógica industrial. Estamos a entrar inesperadamente numa lógica 
win-win no que diz respeito ao ambiente. As portas do horizonte estão a abrir-se. Há 
espaço para a esperança. 

Mas há mais uma boa notícia: o novo conceito de progresso. 
 
 

O conceito de crescimento qualitativo altera o projecto humano global do século 
XXI. 

  
Vimos que, na economia do conhecimento imaterial, a quantidade de informação 

já não é um valor porque há demasiada informação disponível na web. O que conta 
acima de tudo é a qualidade da informação transformada em conhecimento e 
eventualmente acção sábia. E assim, o que constitui progresso já não é a quantidade, 
mas a qualidade do conhecimento. Estamos, portanto, a deixar para trás um conceito 
de crescimento quantitativo que tem sido a pedra angular da nossa sociedade 
industrial! E estamos a reconstruir uma nova economia e uma nova sociedade em 
torno de um novo conceito de crescimento qualitativo e progresso. Isto, 
naturalmente, altera todos os critérios de medição económica. Altera a hierarquia de 
valores que é a base da sociedade. Mas a notícia realmente inesperada é que este 
novo conceito torna possível a concepção de uma sociedade totalmente sustentável.  

Para um dos maiores obstáculos filosóficos à construção de uma sociedade 
sustentável era precisamente este conceito de progresso quantitativo e de 
crescimento. Agora o caminho está livre. Existe agora uma forma de continuar a 
desenvolver-se, mas de uma forma qualitativa, sem prejudicar o ambiente. E assim o 
horizonte abre-se para uma nova sociedade sustentável. Esta é uma excelente notícia. 

É agora razoável planear uma sociedade com uma pegada ecológica positiva, ou 
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seja, uma sociedade que esteja a regenerar-se globalmente para o ambiente. Neste 
momento, nas categorias actuais, só conseguimos reduzir a pegada muito negativa 
que deixamos no ambiente, por um pouco menos negativa. Isto não é suficiente. Mas 
o horizonte está a abrir-se. Há espaço para a esperança. 

 
 

A grande inovação política do século XXI: a não-violência entre Estados 
 
Mas também temos em mãos um conceito político totalmente novo de não-

violência entre Estados. O primeiro exemplo é a União Europeia, que durante 50 anos 
conseguiu estabelecer e manter uma zona de absoluta não-violência entre os seus 
Estados-Membros. Este novo paradigma político transmoderno é uma inovação tão 
importante como a criação do "Estado de direito" através da modernidade (não-
violência dentro das fronteiras nacionais). 

A dificuldade é que os Estados Membros, signatários dos Tratados fundadores, 
parecem ainda não ter compreendido que criaram um novo paradigma político 
transmoderno para o século XXI. Lembram-me as galinhas que nasceram um pouco 
de águia (novo conceito político), não a reconhecem e mordem-na constantemente.  

Não, a União Europeia não é um pintainho. É uma águia, mas ainda não atingiu a 
idade adulta. 

Mas o tempo fará o seu trabalho. E pouco a pouco as ideias irão evoluir. De repente, 
a classe política vai perceber que está sentada numa caixa de moedas de ouro, e que 
é esta novidade que os cidadãos da Europa querem ouvir falar.  

Como Jacques Delors sensatamente disse em 1993: "Se dissermos aos cidadãos 
europeus que o projecto europeu é apenas um grande mercado, ele não gerará 
entusiasmo, porque não se apaixona por um mercado. Se, portanto, nos próximos dez 
anos, não tivermos dado uma alma a esta nova Europa, teremos perdido o jogo. » 

Não perdemos o jogo, mas perdemos muito tempo valioso. E estamos a perder 
mais.  

No entanto, estou absolutamente certo de que de repente a classe política 
compreenderá e explicará aos cidadãos a "Grande Obra" que estamos a construir 
juntos, na direcção de um novo nível global de não-violência. Estamos pacientemente 
a construir um nível mais elevado de civilização mundial.  

Só se pode ter esperança. 
 
 
 
 
Marc Luyckx Ghisi,  
Sint Joris Weert, Bélgica, 21 de Dezembro de 2009. 
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Endereço de correio electrónico: marcluyckxghisi66@gmail.com 
 

O meu sítio contém muitas informações adicionais: www.marcluyckx.be 
 

mailto:marcluyckxghisi66@gmail.com
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APÊNDICE 1: FIGURAS E TABELAS 
 
 
Para os leitores interessados, aqui estão algumas figuras e tabelas que explicam 

graficamente as mudanças descritas neste livro durante os diferentes capítulos. 
 
 
Figura 1: 5 níveis de morte e fim. 

 
 
Vejamos rapidamente a Figura 1. 
O nível mais baixo é também o mais perturbador. Somos, pela primeira vez na 

história da humanidade, capazes de cometer suicídio colectivo. 
Devido a este perigo, todas as estruturas mentais que conduziram a este desastre 

estão ultrapassadas. As estruturas patriarcais, o paradigma moderno, e a sociedade 
industrial. Isto produz um mal-estar na credibilidade da oferta política. Esta é a única 
dimensão visível da nossa crise de civilização.  

Figura 2: A transição de Matrilineal para Patriarcal 
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de...-10.000 a -3500 

Sistema Matrilinear: sem escrita 

-3500 +2000 

Sistema patriarcal.    Escrita inventada 

A VIDA é sagrada 

Nascimento = sagrado + alegria e 
cânticos 

A MORTE é sagrada 

A vida é um triste vale de lágrimas 

O nascimento é uma maldição 

A deusa mãe dá vida Deus-Pai Todo-Poderoso tem o poder da 
morte. 

A Mulher e a Vida são sagradas. O homem domina a mulher e o universo. 
Ele salva. 

A Mulher é impura e impura, a causa do 
pecado original. 

A árvore é a vida, a ligação entre o céu 
e a terra. Traz o conhecimento do bem e 
do mal. É a fonte da Vida e da Sabedoria. 

A Árvore do Conhecimento é uma 
ameaça de morte. 

A Árvore da Morte traz a salvação. (a 
cruz de Cristo?) 

A sexualidade e o casal são sagrados.  

Hierogamia Sagrada: A sexualidade é 
considerada como o principal caminho 
para o divino. 

O sofrimento é sagrado 

O celibato, a ascese e os monges são a 
norma do sagrado. A sexualidade e o 
prazer são suspeitos e impuros. 

A Serpente é o símbolo da sabedoria e 
da vida. 

A Serpente é o demónio, o tentador e o 
enganador. 

O poder dá o LIFE O poder dá MORTE 

Criatividade e Arte são sagradas. Submissão, obediência. A única arte 
permitida é a religiosa. 

 A figura 2 fala por si. Esta tabela tem o mérito de justapor claramente valores 
matrilineares centrados na Vida e valores Patriarcais que são dominados pela morte 
violenta e pelo sofrimento. 

 

Figura 3: Cinco níveis de Renascença 
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Encontramos os mesmos cinco níveis na figura 1 que falavam de morte e fim. E em 
cada nível da figura 3, encontramos os valores da Vida que estão a reaparecer nos 5 
níveis. 
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Figura 4: Três mudanças de ferramentas em cinco mil anos 
 
 

 
 
 
A primeira curva    ...-....    à esquerda do desenho, representa o período de colheita 

e reprodução. Foi um período matrilinear, sem escrita, e sem exércitos, sem 
propriedade privada também. A Deusa Mãe reina. Não há propriedade da terra, nem 
das mulheres. 
 
Primeira mudança de ferramenta: agricultura +patriarcado 

Esta primeira curva atravessa a segunda curva pontilhada .………….. que representa 
o período agrário e a visão pré-moderna.  

Este primeiro cruzamento significa a primeira mudança de ferramenta, que é a 
transição da pecuária para a agricultura. Foi uma passagem violenta, houve guerras 
de invasão pelas tribos agrárias vindas do Norte.  

Mas também se pode ver que é o início da linha pontilhada que sobe: o patriarcado 
que começa com a agricultura. 
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Segunda mutação da agricultura para a indústria 

A curva pontilhada cruza a seguinte curva em grandes linhas pontilhadas ------------
--   que simbolizam a ferramenta industrial, a máquina e a visão moderna.  

Este segundo cruzamento simboliza a segunda mutação do instrumento agrário em 
direcção ao instrumento industrial por volta de 1500.  

 
Terceira mutação: da indústria para o intangível 

 
A era da ferramenta industrial e da visão moderna está agora a terminar no início 

do século XXI.  
Isto leva-nos à terceira encruzilhada, que simboliza a passagem da ferramenta 

industrial e da máquina para a ferramenta imaterial que cria o conhecimento: o 
cérebro humano. 

Estamos a entrar na curva _________continuamente. Esta é a sociedade do 
conhecimento. Neste momento, tudo se resume à criatividade. É uma sociedade que 
está a ser criada e inventada todos os dias. Emocionante.  

Mas esta terceira transição coincide também com o fim do patriarcado. É fácil de 
compreender, porque não há forma de fomentar a criatividade humana com valores 
de comando, controlo e conquista.  

 
 

Turbulências e guerras por vir 
 
E, como de costume, há algumas convulsões bastante fortes, guerras e rupturas no 

início do século XXI.  
Como de costume, há também sobreviventes que não compreendem a mudança e 

permanecem na curva industrial que desce imperturbavelmente em direcção à morte. 
Este grupo é importante e pode ser potencialmente muito prejudicial. 
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Figura 5: A sociedade do conhecimento 
 

Empresa Industrial Sociedade do Conhecimento 

  Cenário Positivo Cenário Negativo 

1. Energia 
 

Posse de capital + 
tecnologia 
inovadora + 
patentes 

Cérebro humano + 
pessoal criativo e 
inovador + partilha de 
conhecimentos e 
redes de produção. 

Manuseamento 
 a subtileza da mente 
humana 

2. De 
pirâmides a 
redes 

A estrutura das 
nossas organizações 
é piramidal 

Aqui o 
conhecimento só 
pode ser criado em 
redes. As empresas 
têm de mudar de 
forma. 

Estamos a tentar 
manter as pirâmides 
a todo o custo. 

3. O papel do 
líder 

Comando, 
conquista de 
controlo 

Facilitar a 
criatividade humana 
em redes 

Manipula cada vez 
mais subtilmente 

4. Segredo 
 

Negócios + 
defesa = com base 
no sigilo + patentes 

FONTE ABERTA 
cessação de 

patentes 
"livre partilha de 

conhecimentos" 

Protecção cada vez 
mais sofisticada 

FECHANDO 

5. Gestão 

Centrada na 
máquina e na sua 
lógica. O homem 
deve adaptar-se. 

Recentrado no 
humano. = 
humanismo 

A máquina deve 
adaptar-se.  

1. Manipulação da 
"engenharia da 
mente humana" 
humana. 

 ou 
2. Substituição de 

humano por máquina  
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6. concurso 
comercial 

"Livre comércio" 
de mercadorias 

Partilha livre do 
conhecimento 

Colaboração/ 
Coopetição de rede 
Novas estruturas 

económicas globais 

Monopolização da 
informação 

7. Criação de 
valor 
económico 

Acrescentamos 
valor ao objecto. Do 
bloco de aço à 
Renault 

Aplicamos o 
conhecimento ao 
conhecimento para 
criar novos 
conhecimentos. 

A mente humana é 
manipulada para ser 
"docilmente 
criativa"... 

8. Medidas 
de valor 

Medidas 
quantitativas das 
realizações 
materiais 

(activos 
corpóreos). 

Medidas 
qualitativas de bens 
intangíveis 

Redução de 
qualitativa para 
quantitativa. 
Medidas 
quantitativas 

9. Definição 
de Economia 

Gere a 
propriedade do 
capital e da 
tecnologia 

Gere a criatividade 
humana para o bem 
comum 

Gere a criatividade 
humana para 
interesses especiais 

10. 
Definição de 
dinheiro 

Conceito 
exclusivo e 
acumulativo + 
criado pelos bancos 

Conceito cada vez 
mais simbólico, não 
criado pelos bancos  

Manipulação do 
simbólico 

11. Definição 
do conceito 
de Trabalho 

Conceito único 
para a criatividade, 
integração, 
dignidade, família 

Nova organização 
de valores. Fim do 
trabalho industrial, 
Todos criam 1 
emprego! 

As políticas de 
emprego agravam os 
problemas. 

12; Coesão 
social 

EXCLUSÃO = 
inevitável 

Lógica INCLUSIVA 
porque a inclusão 
aumenta a diferença 
e, portanto, a 
criatividade. 

Pseudo-inclusão = 
EXCLUSÃO 
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13. novo 
conceito de 
educação 

Reduz a 
criatividade e 
adapta-se à lógica 
mecânica 

Desenvolve a 
criatividade e o 
domínio da máquina. 
Neo-humanismo 

Manipulação mais 
subtil através da 
escola sob exteriores 
criativos gratuitos. 

14. O novo 
papel da 
cultura 

A cultura tem um 
papel periférico. 
(Cerejeira) 

Papel central, uma 
vez que a cultura é a 
raiz essencial da 
criatividade 

Manipulando as 
almas das culturas. 

15. Definição 
de progresso 

Quantitativos e 
insustentáveis 

Qualitativo e 
sustentável 

Estamos a cingir-
nos à quantidade 

16. 
Finalidades 
da empresa 

Produzir um 
máximo de objectos 
baratos  

Para promover o 
progresso humano, 

cultural e espiritual 

Uma dualização 
ainda mais acentuada 
da sociedade. 

Direitos de autor Marc Luyckx 2015 
 
Comentário sobre a mesa 
Este quadro coloca o conteúdo dos Capítulos 8 e 9 em perspectiva. Como se pode 

ver, praticamente todos os aspectos da economia industrial estão a sofrer profundas 
mudanças. E de cada vez há o cenário negativo que está muito presente. 

Para comentários detalhados, consulte por favor o texto dos Capítulos 8 e 9. 
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Figura 6: Quadro resumo: as três mudanças de ferramentas e os cinco paradigmas 
 
Comentário 
 
Vemos aqui uma síntese do livro que cobre os cinco paradigmas, matrilinear, 

agrário pré-moderno, industrial moderno, pós-moderno e finalmente transmoderno 
pós-industrial. Mostra o quanto as coisas mudaram entre o matrilinear e o industrial. 
E paradoxalmente, pudemos ver novamente uma noção de propriedade semelhante à 
dos pastores e dos colectores.  

Isto também nos dá uma ideia da possível magnitude das mudanças que estão em 
curso. 

 
 

Matrilineal 
-cinco mil 

anos 
 

Premodern
o 

Agrário -
3500 

Industrial 
moderno 

1500 

Pós-
moderno 
1990 

Transmoder
na, Sociedade 
do 
Conhecimento 

1. Estrutura do 
tempo e do 
espaço 
Tempo Santo 
Espaço 
Sagrado 
Tempo circular 

Tempo 
Linear Estável 
Espaço 
simbólico 
sagrado,  
Sagrado mas 
contido. 

Tempo 
linear, medido 
pela máquina, 
e irreversível 
desacralizado 
Espaço 
:Perspectiva 

Idem Tempo 
reversível.  

Espaço 
completo 

A 
consciência 
precede a 
matéria M3. 

Novo 
sagrado 

 Estruturação 
do poder 
A mulher é 
sagrada 

Deusa Mãe 
= poder que dá 
vida... 

Sem 
exército. 

Não 
violento 

O Deus Pai 
em pirâmide 
no topo. Clero, 
Homens e 
Mulheres 

 
 
Violento 

Razão 
Pirâmide no 
topo. 
"Economistas" 
Homens 
Mulheres 

 
 
Violento 

Desconstru
ção das 
pirâmides,  

 
 
 
Violento 

Partilha de 
conhecimentos 
em rede e 
igualdade de 
culturas à volta 
da mesa 

 
 
Não 

violento 
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3. Sumo 
Sacerdotisa do 
Clero, 
Mulheres 
Sacerdotisas 

Os clérigos 
masculinos 
sabem o que 
Deus pensa 

 

Novo clero 
Economista

s 
tecnocráticos 

Banqueiros  

Idem O cidadão já 
não quer 
intermediários 
"sagrados". 

4. Principal 
ocupação 
Criação e 
recolha, sem 
propriedade. 

Agricultura 
Propriedad

e, lutar pela 
terra.  

Feminino = 
propriedade 

Indústria, 
autonomia 
humana 

Propriedad
e dos meios de 
pro 

Fim da era 
industrial 
empregos = 
robôs. 

Economia 
do 
conhecimento 
= pós-
capitalista. 

5. 
Epistemologia 
da VERDADE 

Tolerância  
A vida é 

sagrada. 
Respeito 

Intolerânci
a, só o clero 
tem a última 
palavra.  

Intolerânci
a do não-
moderno = 
subdesenvolvi
do  

A razão = O 
caminho para 
A Verdade. 

Intolerânci
a do ambiente 
construído 

Tolerância 
radical: mesa 
oca no centro. 

Nova 
definição de 
Verdade! 

6. Método 
Intuitivo 

Dominada 
pelo sagrado e 
pela teologia.  

Não 
podemos 
analisar os 
vivos, 
sacrilégio! 

Análise, 
pouca síntese.  

análise Voltar à 
síntese e à 
abordagem 
HOLÍSTICA. 
Cada parte 
reflecte o todo. 

7. Ciência e 
Tecnologia 

Muito 
pouca criação 
tecnológica, 
nenhuma 
escrita... 

Dominada 
e controlada 
pela teologia 

Natureza = 
sagrado 

Autonomia
!  

Economia 
da oferta 

Natureza = 
objecto 

Ciência = 
Verdadeiro  

Responsabi
lidade ética: 
NÃO 

Vamos 
continuar. 

Economia 
do Lado da 
Procura: 
Sustentabilida
de 

NA 
NATUREZA 
Novos 
paradigmas 
científicos. 
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8. Violência 
pessoal 

MUITO 
poucos 

Muitos Diminuído 
por causa do 
estado não 
violento no 
interior 

muito Novos 
conflitos entre 
homens e 
mulheres... 

+ 
Terrorismo 

9. Guerras 
Violência 
política 

Inexistente 

Invasões de 
povos 
matrilineares 

A guerra é 
uma 
continuação 
da política 
externa 

Sim A não-
violência 
interestatal 
está a 
aumentar. (UE) 

10. 
Mulheres e 
homens 
Matrilineal 

Mulheres 
portadoras de 
vida, portanto 
sagrada, mas 
não de 
desprezo pelo 
homem.  

Patriarcado 
Desprezo 

pelas 
mulheres 

Patriarcado 
Libertação 

da mulher, 
mas as 
estruturas 
permanecem 
piramidais e 
patriarcais 

Patriarcado Pós-
patriarcado, 
um novo 
cocktail de 
valores 

11. 
Aspiração 
Espiritual em 
Público 

Sim, 
centrada em 
torno da 
Deusa Mãe... 

Sagrado 

Sim 
centrado no 
masculino, em 
todos os 
continentes 

Sagrado 

NÃO, as 
religiões são 
um assunto 
privado e em 
perigo de 
extinção. 

Secularizaç
ão 

Não 
 
Sagrada 

desconstruída 

Sim, mas 
com distinção e 
não separação 
dos domínios. 

 
Sagrado 

diferente 

12. Vida 
após a morte 

SIM óbvio, 
sangue de vida 
sobre os 
mortos. 

SIM óbvio, 
recompensa 
após 
julgamento  

NÃO é 
óbvio. 
Desapareceu 
tudo. 

NÃO SIM, 
redescoberta 
da "dimensão 
esquecida". 
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13. O corpo 
como sagrado  

Corpo= 
templo 
sagrado e 
sexualidade 

Sexualidad
e Sagrada 

-Radical 
desacralização 
do corpo e da 
sexualidade. 

Descralizaç
ão contínua e 
abstracção do 
corpo + forte 
dualismo. 

Dessacraliz
ação 

Reabilitação 
dos nossos 
corpos. 
Ressacralizaçã
o. 

Harmonia 
corpo coração 
mente alma. 

14. Cérebro 
direito e/ou 
esquerdo 

Direito 
muito activo 

Cérebro 
Direito 
Bastante 
activo 

O cérebro 
esquerdo 
domina 
totalmente 

O cérebro 
esquerdo 
domina 

Ambos os 
cérebros em 
equilíbrio. 
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ANEXO 2 :  
  

UMA DEFINIÇÃO DE PARADIGMAS 
 

A hipótese em que este livro se baseia é que estamos no processo de uma mudança 
de paradigma na forma como encaramos a vida. Estamos silenciosamente a 
abandonar o paradigma moderno e a entrar no paradigma transmoderno. Optei por 
não desenvolver esta análise de paradigmas em pormenor, neste livro que fala da 
sociedade do conhecimento. Falo sobre isso com mais detalhe no meu primeiro livro. 
Aqui no apêndice encontram-se mais detalhes para aqueles que estão interessados e 
que querem aprofundar o assunto.  

A mudança de paradigmas é um exercício delicado, doloroso e laborioso. Afinal, 
não muda a sua cultura, a sua forma de ver e julgar pessoas e coisas como se estivesse 
a usar uma camisa. Falo sobre isto no último capítulo deste livro. O nascimento de um 
novo mundo é sempre difícil. 

Vamos propor esquemas para os paradigmas pré-modernos, modernos, pós-
modernos e transmodernos para ajudar o leitor a encontrar o seu caminho. Definições 
perfeitas e definitivas? Não, precisamente o contrário. Apenas muletas para ajudar o 
leitor, eléctrodos para estimular a sua imaginação e o seu cérebro direito, a fonte da 
nossa criatividade. 

 

1. PREMODERNIDADE 
 

Mais uma vez, os termos "fundamentalista" ou "fundamentalista" nunca 
encontrarão o seu lugar nesta reflexão. Estes são conceitos forjados por "moderados" 
para expressar o seu mal-estar e medo de um possível regresso aos horrores da Idade 
Média. Nada mais. Estes slogans da moda não são objectivos. Conceitos mais neutros 
tais como "pré-moderno" ou "agrário" são preferíveis para aqueles que estão 
dispostos a ir além da sabedoria convencional. 

 

Figura 4: O Paradigma Premoderno  
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O COSMOS é respeitado porque a criação divina 

 

Comentário sobre a mesa : 

Acima está o Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está acima da sua criação. Ele é único e 
dá vida e significado a todas as coisas. Não se trata de um diálogo com outro Deus. É 
radicalmente impossível. Logo abaixo Dele estão os clérigos que "sabem" qual é a 
vontade de Deus e a transmitem aos mortais sob a forma de preceitos e leis. Este clero 
está acima dos políticos e dos governos. Os governos dão ordens aos homens que 
depois as transmitem às mulheres e crianças. Abaixo deles está o reino animal e 
vegetal e o cosmos. Mas é uma questão de os respeitar porque são criações de Deus. 
O pré-modernismo é respeitador da natureza. Não o polui. 

 
Características de Premoderno 
 

1. Este paradigma é vertical e autoritário. A autoridade vem de cima, do próprio 
Deus. Transmite esta verdade directamente ao seu clero, que fica assim habilitado a 
dar directivas aos governos, aos homens e, em última análise, às mulheres.  
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2. Este paradigma é patriarcal: o próprio Deus é o garante dessa ordem em que o 
homem domina a mulher e é o único repositório do sagrado. As mulheres devem ficar 
em casa e dedicar-se à sua missão de educar os filhos. Se uma mulher ousar desafiar 
esta divisão de poderes, será inevitavelmente acusada de sacrilégio e selvaticamente 
reprimida como "bruxa". 

3. A pré-modernidade é intolerante. A sua verdade é exclusiva. É a nossa religião e 
só ela é a depositária da Verdade. É-nos confiada pelo nosso próprio Deus. É portanto 
impossível e ímpio pensar que pode haver outra Verdade. As Guerras Sagradas, as 
Cruzadas e a Inquisição são resultados normais desta lógica. 

4. A pré-modernidade opõe-se à secularização. O próprio conceito de secularização 
é considerado blasfémia. Os ateus são tolerados porque já não é possível matá-los. 

5. Este sistema simbólico tem a enorme vantagem de ser estável e poético. Tudo 
tem um significado profundo e eterno decidido por Deus desde toda a eternidade. 
Acabaram-se as crises de valores. A geração jovem não tem qualquer problema em 
reproduzir os valores dos seus pais, uma vez que são sagrados. O sistema é construído 
para durar para sempre.  

6. Este sistema é encantado. O cosmos inteiro reflecte a "Glória de Deus". Tudo 
está cheio de poesia e sacralidade. Os crentes têm um profundo significado simbólico.  

7. A importância teológica e política do clero é óbvia (pelo menos nas religiões 
ocidentais; no Japão, por exemplo, é menos clara). Exerce uma enorme influência 
sobre as almas, mas também sobre os corpos dos cidadãos. Isto leva aos piores abusos 
religiosos e políticos. 

8. Há apenas uma ciência: a teologia. Toda a gente fala latim na Universitas da 
Idade Média. Uma autêntica universalidade de pensamento e linguagem prevaleceu 
durante séculos. 

9. A pré-modernidade tem um sentido óbvio e indiscutível do sagrado. Não polui 
porque respeita toda a criação. 

 

A visão pré-moderna  
 

Angelus de Millet 
 
Um símbolo de pré-modernidade para mim é a pintura chamada "The Angelus" por 

um pintor pouco conhecido: Millet. Mostra um homem e uma mulher cara a cara. 
Deixaram de funcionar. O homem tirou o chapéu, abaixou a cabeça e recita as Ave 
Marias de Angelus em frente da sua esposa que faz o mesmo. No fundo, à distância, 
aparece o campanário da Igreja tocando ao cair da noite. 
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Estabilidade de valores 

 
A pré-modernidade é ainda hoje vivida por vários milhares de milhões de pessoas 

que vivem da agricultura. Pois, quando se vive da agricultura, a visão subjacente é 
totalmente diferente da da modernidade industrial, porque o agricultor depende das 
"forças divinas" que fazem chover e o sol vir no momento certo... ou não. Ele não tem 
absolutamente nenhuma forma de influenciar o crescimento das suas colheitas. Ele só 
pode plantar, a natureza faz o resto. O seu universo é, portanto, poético e sagrado, 
qualquer que seja a sua religião. O tempo é sagrado. E os seus valores são estáveis e 
imutáveis porque são sagrados. O provérbio que caracteriza este paradigma é o de 
Horace "Nada de novo debaixo do sol". 

 

A poesia e o sagrado (patriarcal) 
 

É uma visão cheia de poesia e sacralidade, encantadora e estável, mas autoritária 
e intolerante. Além disso, tem sido patriarcal durante tanto tempo que não está de 
todo consciente disso. Ela é portanto extremamente agressiva face às exigências das 
mulheres: vive-as como um ataque às próprias raízes do sagrado, e portanto como um 
"sacrilégio", uma ofensa ao próprio Deus, que é obviamente masculino. É portanto 
necessária a maior severidade contra as mulheres rebeldes. A Idade Média é 
testemunha disso - infelizmente! - de forma eloquente152. O que está a acontecer 
entre os muçulmanos pré-modernos é uma pálida cópia dos crimes da Inquisição! É o 
mesmo paradigma. 

 

Razões para viver e morrer 
 

No entanto, ao contrário do que se verifica na modernidade moribunda, a pré-
modernidade fornece aos cidadãos uma razão para viver e morrer. Não experimenta 
uma grande crise de valores, pois estes são sagrados e perfeitamente estáveis: não se 
baseiam em Deus, que é eterno e não muda? A Verdade é portanto óbvia, uma vez 
que nos é dada pelo próprio Deus através do seu clero. Esta verdade não é obviamente 
partilhada. O verdadeiro ecumenismo é portanto impossível: por definição, cada um 
dos parceiros espera que o outro se converta à sua Verdade. Por outro lado, podem 
surgir coligações entre pré-modernos quando se trata de moderados opostos e 
"ateus".  

                                                           
152 Parece que na Idade Média, só na Europa do Norte, entre 100.000 e 300.000 mulheres foram torturadas e 
queimadas vivas como "bruxas".  
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O horizonte de significado da pré-modernidade é precisamente o de que o 
significado é estável e dado pelo divino de toda a eternidade. Pois existe sempre uma 
dimensão divina e uma dimensão humana. E isto não muda e não deve mudar. Assim, 
a transmissão de valores à nova geração não constitui um grande problema, uma vez 
que os valores são estáveis. Podemos dizer, como Max Weber, que a pré-modernidade 
é sagrada e encantadora. Enquanto que a modernidade "desencantou" o mundo.  

 
 

Respeito pela natureza 
 
Um elemento muito importante da pré-modernidade é o respeito pela natureza. 

Respeitamos a natureza porque ela nos é dada por Deus. Não pertence ao homem, 
não está ao seu serviço. É sagrado, é uma criatura do divino. Por conseguinte, a ser 
absolutamente respeitado. Este é certamente um elemento comum entre o pré-
moderno e o transmoderno, como veremos mais adiante. Porque hoje estamos a 
redescobrir o facto de que a natureza não nos pertence, mas que, pelo contrário, lhe 
pertencemos.  

 
 

Intolerância estrutural. 
 
E a outra dimensão da pré-modernidade que falta hoje é a sua estrita intolerância, 

mesmo a sua dimensão missionária. Isto é normal, uma vez que toda a sociedade está 
estruturada em torno do divino que dá sentido a tudo, não se trata de aceitar outra 
definição do Absoluto, do Deus fundador. É estritamente impossível. Pois aceitar a 
possibilidade de outra fundação é relativizar o Absoluto. É a destruição do sistema. 
Portanto, não é possível. Esta é uma das dimensões mais difíceis de aceitar pelos 
transmoderns, quanto mais pelos moderns. E num mundo global, todos 
compreendem que este paradigma não é operacional.    
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2. MODERNIDADE 
 

A modernidade foi um enorme e poderoso movimento de libertação no final da 
Idade Média. Foi conduzido por alguns indivíduos isolados como Michelangelo, 
Galileo, Copérnico, Comenius, Newton, etc., a quem ninguém ouviu na altura. Eram 
proscritos. Mas lançaram um poderoso movimento de pensamento que levou a um 
desenvolvimento sem precedentes da ciência e da tecnologia, mas também da 
população. 

 

Figura 5: O Paradigma Moderno 
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Comentário sobre a Figura 5 : 
 

O estranho nesta figura é que a abordagem piramidal da pré-modernidade não 
desapareceu. A mesma pirâmide foi novamente utilizada. E em vez de Deus, colocamos 
a Deusa Razão. O novo clero é substituído por economistas que são os teóricos do novo 
poder do dinheiro nesta nova sociedade. Têm os mesmos privilégios que os teólogos 
no mundo pré-moderno. Apesar de estarem frequentemente enganados, os governos 
continuam a ouvi-los de forma imperturbável. A hierarquia de homens e mulheres não 
alterou nenhum iota, pelo menos na esfera pública. Mas a modernidade introduziu 
uma nova distinção: pública e privada. E, na esfera privada, as mulheres têm 
verdadeiramente direito a ser diferentes. Na esfera privada, as mulheres têm o direito 
real de serem diferentes, de desenvolverem a sua intuição, as suas artes, a sua 
filosofia, os seus valores femininos. Mas não quando se trata das coisas sérias na 
esfera pública. Aí reina o rigor da lógica vertical, piramidal e patriarcal. Certamente 
são cada vez mais aceites nas empresas e mesmo no exército, mas são educadamente 
convidados a respeitar as regras em vigor (patriarcal). 

Quanto aos animais, plantas e cosmos, são considerados como coisas, que podem 
ser exploradas sem limites. Podemos ver as consequências de uma tal visão no nosso 
ambiente. 

 

Quando o movimento de libertação se transforma num túnel para a morte... 
 

Hoje apercebemo-nos subitamente de que este movimento de libertação se tornou 
uma prisão, ou um túnel que conduz à morte colectiva. Por isso, temos de sair dela. 
Devemos - mais uma vez - ousar pensar de forma diferente sem esquecer de prestar 
homenagem aos precursores que ousaram mudar a sua forma de pensar sobre o 
mundo há alguns séculos atrás. 

 Paradoxalmente, precisamos de deixar de ser modernos, e entrar gradualmente 
no mundo da transmodernidade, para abrir os nossos olhos e finalmente passar a 
apreciar o impacto ideológico, político, cultural e económico da modernidade. No 
final, foi enorme e bastante desastroso.  

Depois, o enorme contraste entre a forma como a modernidade é concebida e a 
forma como é percebida por aqueles que não são ou são mais modernos é 
gradualmente revelado.  

 

Características da visão moderna 
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1. A modernidade é vertical e autoritária. Não aboliu a pirâmide de poder que 
prevalecia na Idade Média pré-moderna. Substituiu simplesmente Deus pela Verdade 
racional, a "Razão de Deusa". Isto significa que tudo o que não é racional não tem 
qualquer valor, pelo menos no domínio público.  

2. A modernidade é patriarcal. Diga o que disser, continua a excluir as mulheres, 
sem dúvida porque são supostamente menos capazes de racionalidade ou, de 
qualquer forma, menos escravas da racionalidade.  

3. A modernidade é intolerante. A sua concepção da Verdade é exclusiva. NÃO há 
nenhuma verdade fora da Verdade racional, pelo menos no domínio público. As 
abordagens não racionais simplesmente não são levadas em consideração. A 
intolerância é sistemática em relação a formas de pensamento não ocidentais. Isto 
leva hoje a novas e mais subtis formas de cruzadas, inquisições e guerras santas em 
nome da modernidade.  

4. A modernidade secularizou o mundo (secular = aquilo que é definido sem 
referência a um Deus). Certamente, a modernidade inventou a distinção salutar entre 
o religioso e o profano. Mas esta distinção tornou-se uma separação entre, por um 
lado, o pólo do sério, racional, masculino, económico e científico e, por outro, o 
intuitivo, filosófico, religioso, estético e feminino. Este último foi relegado para a 
esfera privada. Foi construído um muro que separa a sociedade e o pensamento em 
duas esferas totalmente separadas. 

5. A modernidade substituiu a noção de estabilidade pela de progresso 
quantitativo. Este último é visto como um valor em si mesmo. Não há discussão sobre 
os seus méritos. Mas a noção de estabilidade foi perdida. É mesmo considerado como 
um não-valor. 

6. Max Weber está absolutamente certo: a modernidade desencantou o mundo. 
As almas já não encontram oxigénio dentro dela. A profundidade da pessoa é 
ignorada. Já não existe uma base estável para valores fora da Razão de Deusa. 
Qualquer referência à dimensão profunda da existência é proibida em público. O 
mundo é apenas racional. O resto, que não é cientificamente explicável, não existe. O 
único encantamento possível é maravilhar-se com o formidável e incrível progresso 
da ciência e da tecnologia.  

7. O Renascimento usou a razão para se livrar do obscurantismo do clero. A 
modernidade removeu para sempre o poder exorbitante do clero. Isto é um progresso 
e uma coisa boa. Infelizmente reintroduziu, sem se aperceber, uma nova classe que 
funciona exactamente como um clero: os tecnocratas. O seu poder é igualmente 
exorbitante, ditando a sua conduta aos políticos e à sociedade como um todo. Basta 
pensar no poder não sancionado de que dispõem os economistas. A sua intolerância 
é também proporcional ao seu poder. 
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8. Ao introduzir distinções salutares, a modernidade permitiu inquestionavelmente 
o nascimento da ciência e da tecnologia, mas também de todas as disciplinas com 
que estamos familiarizados: ética, estética, matemática, física, química e assim por 
diante. Infelizmente, estas distinções tornaram-se tão compartimentadas a ponto de 
tornar virtualmente impossível um trabalho interdisciplinar genuíno. O quadro geral, 
a síntese, tem sido cada vez mais perdido de vista em favor de uma capacidade de 
análise cada vez mais avançada. 

9. Pelo menos no domínio público, a modernidade já não deixa qualquer espaço 
para o sagrado. Existe assim uma crise no próprio fundamento dos valores da 
sociedade. Ao mesmo tempo, porém, reintroduz sub-repticiamente o carácter 
"sagrado" do "racional-social-real". Esta sacralidade implícita também está hoje em 
crise porque cada vez menos pessoas acreditam que o progresso científico e 
tecnológico é capaz de resolver os problemas da humanidade por si só.  

  

Alguns pensadores isolados abrem o horizonte... 
 
A modernidade tem sido um projecto poderoso e corajoso de capacitação e, portanto, 
de libertação da inteligência humana de todo o obscurantismo. E esta libertação 
tornou-se uma nova visão do mundo, um novo horizonte. Tal como é hoje.  
Temos de voltar ao final da Idade Média para compreender até que ponto a estupidez 
e a perversidade humanas foram na repressão da inteligência. Pois foram apenas 
alguns indivíduos isolados que começaram a pensar e a comportar-se de forma 
diferente, Michelangelo, e os ousados artistas italianos, Descartes, Galileo, Copérnico, 
Savonarola, John Huss, etc., que foram os primeiros a pensar e a comportar-se de 
forma diferente. Alguns acabaram por ficar em jogo. Não viveram como os fundadores 
da Renascença, mas como pensadores marginais e isolados ameaçados pela 
Inquisição. 
 
Uma nova definição de espaço 
 
Mas o que era excitante para eles era abrir o horizonte, criar uma nova visão da vida 
e dar-lhe um novo significado. Quando, por exemplo, Donatello, Ucello e Piero della 
Francesca começaram a introduzir perspectiva nas suas pinturas, não estavam 
conscientes de que estavam a inclinar a Europa medieval para a modernidade. É a 
percepção do espaço que eles transformam completamente. O espaço moderno é 
obviamente geométrico, definido por critérios científicos, e não um espaço simbólico 
e plano, como nos ícones, por exemplo. 
 
O tempo torna-se mecânico 
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O tempo também será gradualmente estruturado por uma pequena máquina: o 
relógio. É de notar que os dias dos monges eram mais curtos no Inverno e mais longos 
no Verão. E todos seguiram os sinos da igreja. E foram os próprios monges que 
inventaram o relógio e agora põem os seus escritórios de acordo com o relógio e já 
não de acordo com o sol e a natureza. Assim, anteciparam o tempo "moderno", 
medido pela máquina. A grande consequência desta mudança foi a reforma da 
eficiência laboral inventada por Taylor, que permitiu cronometrar os movimentos dos 
trabalhadores na linha de produção e aumentar a sua produção. O tempo foi assim 
completamente mecanizado pela modernidade industrial. 
 
As estruturas são em forma de pirâmide, como na era pré-moderna. 
 
O mais surpreendente é que a visão moderna assumiu de má vontade e talvez 
inconscientemente a estruturação em pirâmide do poder, a visão pré-moderna que 
queria superar. Mas em vez de Deus, colocaram a Deusa Razão no topo da pirâmide. 
Ver Apêndice 2, para uma descrição mais sistemática dos paradigmas com 
representações gráficas. 
 
 
Um novo clero: tecnocratas e economistas 
 
E o mais surpreendente é que a modernidade também transpôs a estrutura clerical da 
pré-modernidade. A modernidade criou um novo clero que nunca diz o seu nome: os 
tecnocratas e especialmente os economistas. E este grupo, mesmo se estiver 
enganado, mantém a confiança cega dos líderes políticos. Também tem os seus 
cardeais e a sua Santa Inquisição, que chama à ordem economistas ou chefes de 
estado que se desviam da ortodoxia do "mercado livre". De facto, a economia de 
mercado livre funciona como uma religião racional e científica. Isto é normal. Para a 
verdade racional, como observa Prigogine, foi abusivamente elevado à categoria de 
divindade implícita. E se não se partilha esta fé, é impossível aceder a posições 
importantes, por exemplo nos bancos centrais ou governos nacionais. 
 
 
 A mudança de visão está ligada à indústria 
 
A mudança de visão e de paradigma foi acelerada e reforçada pelo facto de a 
sociedade europeia ter passado gradualmente da agricultura para a fase industrial. 
Quando se está a fazer coisas numa fábrica, já não é necessário ir em procissões para 
pedir ajuda à divindade. Uma pessoa tornou-se autónoma no próprio processo de 
criação de valor. Com a razão, somos perfeitamente capazes de sobreviver por conta 
própria. Não precisamos de mais nada. Tornamo-nos independentes. 
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Um estatuto quase divino para a ciência porque é "objectivo". 
 
Mas vai mais longe do que isso. Como já vimos, foram Prigogine e Stengers os 
primeiros a insistir neste ponto. A visão moderna tem atribuído, provavelmente 
inconscientemente, à ciência um papel quase divino. Porquê, porque a modernidade 
manteve a pirâmide e colocou a Razão no lugar do divino.  
Uma vez que a ciência é racional, leva-nos portanto directamente à Verdade, que é o 
topo "divino" da pirâmide. E isto, sem a necessidade de igrejas e religiões. A ciência 
alcança total autonomia das religiões e do obscurantismo e adquire um estatuto 
bastante excepcional, quase divino. Está acima da ética, acima das responsabilidades, 
uma vez que é bom e verdadeiro. E se alguém o critica, é porque é ignorante, mesmo 
obscurantista.  
Como vimos no capítulo anterior, este é um dos maiores perigos da situação em que 
nos encontramos a nível mundial. Estamos a lidar com tecnologias que afectam a vida 
e a nossa sobrevivência como espécie, mas tendemos a fazê-lo com a visão moderna 
da ciência e da tecnologia, que não está adaptada aos gigantescos desafios planetários 
que apresentam. O maior perigo do nosso século XXI é ter uma visão e um horizonte 
que não estejam adaptados às questões do nosso tempo. 
 
 
A tecnologia está orientada para a economia do lado da oferta 
 
A tecnologia, também neste mundo moderno, funciona segundo o modelo de uma 
economia de abastecimento. E como a tecnociência é radicalmente verdadeira e, 
portanto, boa, é normal que tudo o que ela oferece seja um benefício para a 
humanidade e, portanto, deve ser comprada. Isto leva-nos directamente à sociedade 
de consumo. Mas compreendemos perfeitamente que não podemos continuar a 
consumir de forma insustentável ao longo do século XXI.  
 
 
O método científico 
 
Vejamos agora também o famoso método científico. Aqui é um caminho directo para 
a verdade, uma vez que é racional. Sim, pelo próprio facto de ser "rigoroso" e 
"objectivo", deve ser considerado como levando directamente à Verdade. Portanto, é 
inatacável, na visão moderna, é claro.  
Mas é muito importante notar que todo o nosso funcionamento científico, mas 
também administrativo e mesmo político, é modelado no mesmo método analítico 
proposto por Descartes. Se for confrontado com um problema difícil, corte-o em 



 

217 
 

217 

partes e resolva as partes do problema. E é isso que todos nós temos vindo a fazer há 
séculos. E há que reconhecer que este método analítico produziu resultados 
surpreendentes. Mas é naturalmente incapaz de nos dar resultados sintéticos para 
questões globais, tais como o futuro da humanidade. É por isso que perdeu a sua 
legitimidade como método absoluto. É agora apenas um dos métodos possíveis. 
Devemos, portanto, afastar-nos do método "moderno". Apesar de todas as suas 
qualidades, não nos ajuda a encontrar uma solução para a nossa sobrevivência. 
 
 
Salto qualitativo positivo na área da violência 
 
Não devemos subestimar o salto qualitativo que a modernidade tem dado à 
humanidade em termos de violência contra as pessoas. De facto, uma das funções do 
Estado, que é uma criação moderna, tem sido a de eliminar completamente a violência 
entre indivíduos. A violência é agora mediada por lei no estado moderno. O cidadão 
já não pode vingar-se, nem mesmo do assassino ou violador da sua filha. Ele tem de ir 
à polícia e ao juiz. Hoje isto parece-nos óbvio, mas levou séculos para o conseguir. Este 
elemento de não-violência deve agora ser preservado e alargado para além das 
fronteiras nacionais, num paradigma político transmoderno. 
 
E as mulheres? 
 
Certamente, a modernidade fez avançar a causa das mulheres. As sufragistas e o 
movimento feminista, e por exemplo, os escritos de Simone de Beauvoir, são 
movimentos modernos. Mas para as mulheres, os problemas estão longe de ser 
resolvidos. De facto, continuam a ser objecto de discriminação ou assédio no local de 
trabalho. Ainda hoje, uma mulher precisa ainda do dobro das competências para 
atingir o mesmo nível de responsabilidade. E depois há o "tecto de vidro" em muitas 
empresas ou administrações, o que significa que as mulheres nunca conseguem 
ultrapassar um certo nível de responsabilidade. Parece-nos que tem havido 
progressos inegáveis em termos de pessoas e mentalidades, mas as estruturas 
permaneceram demasiadas vezes piramidais e patriarcais, com os últimos degraus 
não acessíveis ao "sexo mais fraco". E todos os salários são iguais com benefícios 
iguais? Isto não parece ser o caso na União Europeia153, embora nos países nórdicos a 
situação seja muito melhor. As estruturas modernas são, portanto, ainda fortemente 
patriarcais na maioria dos casos. Temos de ir além disso.     
 
 

                                                           
153 Ver o "serviço para a igualdade entre homens e mulheres" na Comissão Europeia: 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_institute/index_fr.html   

 

http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_institute/index_fr.html
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Religião: não em público. 
 
A modernidade é também a que separou completamente a prática de uma religião do 
domínio público. Relegou "a religião para as sacristias". Não se trata de mencionar as 
motivações religiosas em público. E é em França que esta separação tem sido a mais 
forte, pois é preciso dizer que muitos países que de outra forma são muito modernos, 
como os Estados Unidos e o Reino Unido, ainda têm presidentes que juram sobre a 
Bíblia. 
Mas a modernidade foi ainda mais longe. Espalhou-se o rumor de que as religiões 
estavam destinadas a desaparecer um dia, uma vez que não eram racionais, e que só 
o racional é real. Alguns falaram a este respeito de uma "religião do laicismo" que 
tendeu a alastrar no sul da Europa. Isto foi provavelmente um passo demasiado longe, 
porque Jung e os grandes pensadores da psique humana insistiram na importância da 
dimensão interior do humano, da alma humana. Neste sentido Jung é um precursor 
da transmodernidade. Enquanto Freud e Lacan me parecem, deste ponto de vista, 
muito modernos... e, portanto, um pouco ultrapassados. 
 
 
Vida após a morte: não existe. 
 
E isto leva-nos à crença na vida após a morte. Penso que quando escrevermos a 
história deste século XX e da modernidade em geral, salientaremos que um dos pontos 
mais negativos do seu registo é que conseguiu suprimir totalmente, na opinião 
pública, a crença de que a vida continua após a morte. Esta visão de vida após a morte 
tem sido afirmada por todas as civilizações do mundo durante milhares de anos, 
mesmo que esta vida tenha assumido formas muito diferentes. A visão oficial 
moderna é que não há absolutamente nada depois da morte e que regressamos ao 
nada. E, ao afirmar isto, a modernidade gerou uma angústia de morte generalizada 
disfarçada de uma busca desesperada - e fútil - pela segurança.  
 
 
E os nossos corpos? 
 
Passemos agora ao que a modernidade tem feito com os nossos corpos. Desarticulou-
os completamente, desacralizou-os, e atomizou-os. De facto, o famoso método 
analítico ensinou-nos pacientemente a ignorar as nossas emoções, a nossa 
sexualidade, as nossas necessidades corporais, e os nossos sentimentos, para nos 
concentrarmos na eficiência e no rendimento da produção industrial que vai cada vez 
mais depressa. Como resultado, as nossas vidas tornaram-se como que atomizadas, 
separadas em caixas separadas que contêm pedaços de nós próprios. Temos todos os 
problemas do mundo para encontrar o nosso caminho e para voltar a juntar as caixas 
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como um todo integrado. E, além disso, a modernidade tem continuado o trabalho de 
desacreditar o corpo, a sexualidade, as mulheres, e a própria vida. Este trabalho, como 
já vimos, já tinha sido amplamente iniciado pelos pré-modernistas patriarcais.  
Vivemos ao nosso lado, ao lado das nossas vidas. Tornámo-nos "mutantes" que, 
segundo os aborígenes australianos, já não são homens de verdade154. 
 
 
Suicídio de jovens porque não faz sentido 
 
Entretanto, o número de pessoas que não conseguem encontrar sentido nas suas 
vidas e, mais ainda, o número de jovens que cometem suicídio, é alarmante. Estas 
figuras suicidas de jovens, que na sua maioria são mantidas em silêncio nos nossos 
países, são uma medida da flagrante inadequação da nossa sociedade industrial 
moribunda às expectativas implícitas da geração mais jovem. Um drama cujo horror é 
plenamente apreciado neste testemunho de um excelente inquérito canadiano155: "Eu 
estava a fazer o que tinha de fazer em todo o lado. Eu não estava a causar problemas 
a ninguém. Mas lá no fundo, era escuridão total, eu era como um cão vadio, mas 
estava escondido dentro de mim. Estava a salvar a face. Logo senti que os meus pais 
não saberiam o que fazer, o que dizer quando confessei que estava a soltar-me, que 
estava em apuros, que estava a chorar dentro de mim. Entraram em pânico, por isso 
não voltei a falar nisso... Tenho 23 anos, tenho uma vida quase normal, mas sinto-me 
vazio, drenado, desmotivado, sem respiração no interior, sem direcção interior. Acho 
o mundo incrivelmente plano". Comentários que conduzem à falta de significado da 
nossa civilização moderna em crise. 
E finalmente, para cúmulo, fomos ensinados a funcionar apenas com o nosso cérebro 
esquerdo. Ficámos com o cérebro direito inválido. Já quase não a utilizamos. Só que, 
de repente, a sociedade do conhecimento pede-nos que sejamos criativos, e que 
façamos o nosso cérebro direito ficar selvagem. Como é que fazemos isso? 
 

 
 

 
 

3. PÓS-MODERNIDADE: O ÚLTIMO AVATAR DA 

                                                           
154 Marlo MORGAN: "Mensagem de homens reais para mutantes" Albin Michel Paris 1995. Mesmo sabendo que 
este livro seria um plágio da cultura aborígene, é no entanto uma maravilhosa descrição profunda do mal-estar da 
nossa civilização moderna.  
155  Jacques GRANDMAISON, Le défi des générations : enjeux sociaux et religieux du Québec d'aujourd'hui, Fides, 
Québec, 1995, pp. 313-314. 
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MODERNIDADE... 
 
Durante as minhas palestras, a questão da pós-modernidade surge repetidamente. 
Aqui gostaria de prestar homenagem a pensadores pós-modernos como Derrida, que 
tiveram a coragem e a tenacidade de desconstruir a fortaleza intelectual que é a 
modernidade. Pois é realmente uma fortaleza muito forte. Mas também precisamos 
de ver claramente que esta visão desconstrucionista é uma visão provisória.  
De facto, parece-me impossível parar na desconstrução quando a nossa sobrevivência 
no planeta está seriamente ameaçada. Não há forma de construir um paradigma 
político com base numa tal visão.  
E de facto, pensadores como Willis Harman na Califórnia e muitos outros, já em 1995, 
consideravam o pós-modernismo como uma fase necessária mas transitória, se não 
desactualizada. A nossa posição é semelhante. O pós-modernismo foi uma fase ainda 
mais útil porque a modernidade era sólida e pouco acessível à autocrítica. Mas esta 
fase está agora ultrapassada. Foi o último avatar da modernidade porque o método 
pós-moderno é puramente racional. É o mesmo que o método moderno, mas voltado 
contra si mesmo. E este avatar cumpriu o seu papel.  
 
Graças aos pensadores pós-modernos 
 
Os pós-modernistas fizeram um trabalho intenso e muito útil ao longo dos últimos 
vinte anos. Desarticularam, desmontaram e desarticularam a modernidade, 
desconstruindo-a. Foi um trabalho extremamente difícil e ingrato. Mas foi necessário 
como transição para o século XXI. Não teríamos conseguido fazer a transição para a 
transmodernidade sem o trabalho dos beneditinos realizado pelos pós-modernistas, 
dos quais Jacques Derrida é o mais destacado. Têm sido indispensáveis. Mas o seu 
próprio método convida-nos a ir além disso, em direcção à transmodernidade.  
 

 
Figura 6: O Paradigma Pós-moderno 
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Comentário sobre a Figura 6. 

 
A pós-modernidade, como podemos ver, ainda preserva a estrutura da visão 

moderna. Mas perde a sua pedra-chave. Isto desequilibra todo o edifício e empurra-o 
- suavemente - para o colapso. 

Encontramos os tecnocratas, a hierarquia dos homens acima das mulheres, a 
mesma desconexão do cosmos.  

A pós-modernidade é céptica. É, fundamentalmente, uma fonte de cepticismo. 
Como poderia ser de outra forma, uma vez que não há verdade.  
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4. TRANSMODERNIDADE  
 

 
Figura 7: O paradigma transmoderno 
 

 
 

Comentários sobre a Figura 7 : 
 

A figura 7 fornece uma representação do paradigma transmoderno. Tem poucas 
semelhanças com os paradigmas pré-modernos e modernos. Acabou-se a pirâmide. O 
centro do desenho está cheio de luz: a verdade existe. Mas o centro está vazio ao 
mesmo tempo, porque ninguém pode possuir a Verdade, ninguém a domina. Por outro 
lado, todos são chamados a caminhar em sua direcção, indo para o centro. Contornar 
a elipse, ou seja, converter-se de uma religião para outra não é assim tão interessante. 
O que é interessante é aproximar-se do centro. E quanto mais nos aproximamos do 
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centro, mais nos aproximamos da verdade, mais nos aproximamos da dimensão 
espiritual e do ser, menos podemos defini-la, menos temos a impressão de a podermos 
possuir, menos estamos no dogma.  

Descobre-se uma "ausência de presença", como testemunham os místicos de todas 
as religiões. Menos também as diferenças (dogmáticas) com outras culturas e religiões 
parecem ser importantes. À medida que nos aproximamos do centro, as paredes 
(dogmáticas) entre culturas tornam-se cada vez mais transparentes.  

À volta da mesa, cidadãos, homens e mulheres, estão em pé de igualdade. Assim 
como as culturas e as religiões. Já não existe qualquer superioridade. Cabe apenas a 
cada pessoa dar a sua contribuição específica para a construção de um mundo viável, 
justo e sustentável. 

E os animais, as plantas e todo o cosmos são novamente vistos como conscientes, 
e por isso em ligação com o cosmos e com os seres humanos. E a ligação com eles 
torna-se tão importante que toca o novo sagrado. 

 
 

Características da transmodernidade 
 
1. A transmodernidade é democrática. Todos se sentam à volta da mesma mesa 

em pé de igualdade, discutindo em conjunto problemas comuns. A decisão de já não 
defender os seus interesses particulares mas de dar prioridade a problemas comuns 
urgentes constitui um importante salto ético qualitativo. 

2. A transmodernidade é pós-patriarcal. Já não há qualquer razão para introduzir 
qualquer discriminação. Pelo contrário, as visões e intuições das mulheres são 
indispensáveis para inventar novas soluções muito rapidamente. 

3. A transmodernidade é tolerante por definição. Tolerante activamente. A sua 
epistemologia é inclusiva. A sua definição de Verdade inclui todas as culturas e todos 
os cidadãos do mundo. Já ninguém é excluído. Pelo contrário, encoraja cada um a 
seguir o seu próprio caminho em direcção ao centro, em direcção à sabedoria e ao 
cumprimento.  

4. A transmodernidade redefine uma nova ligação entre espiritualidade e política. 
É uma questão de evitar a confusão entre os dois que se vivia na Idade Média, mas 
também de evitar a separação "moderna" e a negação da dimensão espiritual que 
desencantou o mundo. É possível encontrar uma nova distinção que não degenera em 
separação. A transmodernidade é assim pós-secularizada. Nisto está aberto à 
dimensão da profundidade da existência, no sentido de Malraux: "o 21º será espiritual 
ou não será".  

5. A transmodernidade apresenta a noção de transformação, sendo o seu objectivo 
fazer da nossa vida pessoal e social um todo mais harmonioso. 

6. A transmodernidade é capaz de reencantar o mundo porque mais uma vez irá 
libertar o acesso à alma. A dimensão espiritual já não é um tabu. Irá promover uma 



 

224 
 

224 

nova reconciliação entre corpo, inteligência, mente e alma, as diferentes dimensões 
que compõem cada pessoa. Esta reconciliação irá gerar uma energia inesperada e 
poderosa. Libertará as nossas energias mais profundas. Isto é o oposto de 
desencantamento. O desencanto começa quando a alma começa a viver e a ter 
esperança novamente. Mas a transmodernidade pode também degenerar num 
desencanto ainda mais profundo do que aquele que banha o mundo de hoje, se a 
opção da manipulação humana se tornar generalizada.  

7. A transmodernidade suprime e dissolve completamente a própria noção de 
clero, tecnocrata e especialista. Em todos os campos, os cidadãos desejam recuperar 
o poder sobre as suas vidas, sobre a sua relação com Deus, sobre a sua viagem em 
direcção a Ele. A noção de intermediários entre o homem e Deus, entre o homem e a 
ciência, está a tornar-se cada vez menos necessária e aceite. 

8. A transmodernidade redefine fundamentalmente a relação entre ciência, ética 
e sociedade. A própria ciência está a sofrer uma profunda transformação. Está a 
descompartimentar as suas disciplinas e a redefinir-se de uma forma radicalmente 
transdisciplinar, integrando ética e significado a todos os níveis. A distinção entre 
ciências duras e ciências suaves está a tornar-se obsoleta. 

9. A transmodernidade redescobre a dimensão sagrada (pós-patriarcal) da vida e 
das coisas, do tempo e do espaço, mas num sistema que não é autoritário nem 
vertical. 

 



 

225 
 

225 

 
 

ANEXO 3 :  
O PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

 
Esta é a cópia original de um documento conceptual de 1992 para a Presidência da 

Comissão Europeia. Analisa as raízes filosóficas do princípio de subsidiariedade que 
deveria ser introduzido pela primeira vez nos Tratados Europeus. Em particular, mostra 
que este princípio foi inventado e implementado pelos pensadores da Reforma. Só 
vários séculos mais tarde é que a Igreja Católica a utilizou, sem no entanto a aplicar às 
suas estruturas internas como fez a Reforma. 

  

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
UNIDADE DE PREVISÃO 

 
 
Marc LUYCKX 

 

Bruxelas, 20.1. 92. 

ML (92) 64/92 

NOTA DE ARQUIVO  

ASSUNTO: HISTORIA FILOSOFICA DO PRINCIPIO DA SUBSIDIARIEDADE 

1. A NOÇÃO de subsidiariedade é a base para a elaboração da jovem lei eclesiástica 
Reformada/Calvinista em 1571. 

 
A jovem lei eclesiástica calvinista estará em contraste com a organização católica vista como 
teocrática, por isso demasiado centralizadora e pouco respeitosa dos níveis intermédios de 
poder. O Sínodo de Emden (Frísia Alemã) em 1571 é considerado a este respeito como tendo 
produzido os primeiros textos de referência fundamentais. A lei calvinista afirmará isso: 
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a. Nenhuma Comunidade ou pessoa na Igreja tem o direito de reivindicar qualquer 
primazia156 sobre qualquer outra: 

"Nenhuma paróquia deve ter a primazia sobre outra, ou arrogar poder a si 
própria,...Cada uma deve guardar com o maior cuidado contra a suspeita de 
tal arrogância e qualquer tentativa de arrogar o governo a si própria. » 
 

b. As decisões devem ser tomadas ao nível mais baixo possível. As instâncias 
superiores estão autorizadas a tomar apenas as decisões que não puderam ser 
tomadas ao nível inferior, bem como as que dizem respeito a todas as paróquias 
da Província.  

"As questões que já foram tratadas e decididas em conjunto [a nível local] não 
serão submetidas ao Sínodo Provincial ou ao Sínodo Geral. ...Só serão 
submetidas [a estes Sínodos] as questões que, nas sessões dos Consistórios e 
Assembleias de Classe, não puderam ser decididas, ou que dizem respeito a 
todas as paróquias. » 

 
 
2. ALTHUSIUS (Von Althaus): primeira teoria reformada (Calvinista) de um estado 

secularizado, corporativista e solidário (1603). 
 

A reflexão filosófico-política propriamente dita remonta, segundo muitas fontes, 
a157um autor reformado do século XVII chamado "Althusius", que é conhecido pela sua obra: 

                                                           
156Voici l'original en allemand traduit du latin : " Nenhuma congregação pode usurpar a primazia ou 
domínio de outra congregação, nenhum pregador, nenhum ancião sobre os outros anciãos, nenhum 
diácono sobre a diaconia. Cada um de nós deve precaver-se cuidadosamente contra a suspeita de tal 
presunção e contra qualquer tentativa de usurpar o regimento. 
"Os Sínodos Provincial e Geral não devem ser apresentados com questões que tenham sido discutidas e 
decididas em conjunto no passado... Apenas o que não pôde ser decidido nas reuniões dos Consistórios 
e das Reuniões de Classe ou que diz respeito a todas as comunidades da Província deve ser anotado". 
Esta versão alemã do texto do Sínodo, da qual infelizmente não temos o original, foi produzida por 
Gehrard Coeters e pode ser encontrada em  
Dieter PERLICH : "Os actos do sínodo das congregações holandesas representadas sob a cruz na 
Alemanha e na Frísia Oriental, realizados em Emden a 4 de Outubro de 1571. 
Este artigo é parte de uma obra colectiva "1571 EMDEN Synod 1971", Neukirchen, 1973, pp.61-63. 
157 Ver por exemplo: MILLION-DELSOL Chantal, Quelques réflexions sur l'origine et l'actualité du principe 
de subsidiarité, in Colloque des démocrates chrétiens et l'économie de marché. Pro manuscipto. 1991. 
MILHÃO-DELIONO MILHÃO Chantal: O Estado solidário. PUF, Paris 1992. 
KRATKE Michael, Het susidiariteitbeginsel anno 1987, em Andersom, 1987, ano 1, N°9/10, citado em 
VAN PARIJS: Qu'est-ce qu'une société justte?  Paris Seuil, 1991, p 229. 
Encyclopoedia Brittancia Vol 1 P 300 ver "Althusius". 
Evangelishe Kirchelexicon, ver "Althusius". 
Vittorio KLOSTERMAN: edtor, Sourcebook on the History of German Legal Studies, editado por Erik 
WOLF. Frankfurt/Main 1949 pp 102-144. 
Carl Joachim FRIEDRICH, PhD, Politica Methodice Digesta de Johannes Althusius (Althaus) com uma 
introdução, Cambridge, Harvard University Press, 1932. 
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"Politica methodica digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata", Universidade de 
Nassau, (D), publicada em 1603. Novas edições enriquecidas foram feitas em 1610 e 1614.  

Althusius ensinou em Herbron, Alemanha. A cidade de Emden pediu-lhe que se 
tornasse seu presidente da câmara em 1604. Ele terá assim a oportunidade, como veremos, 
de pôr em prática as suas teorias sobre a autonomia dos níveis intermédios de poder. 

A grande ideia nova contida no seu livro é criar uma teoria política secular da 
sociedade, mesmo que ainda tenha um tom corporativista. 

O catolicismo, especialmente na altura da conquista espanhola, aparece como uma 
ameaça à Reforma Protestante em toda a Europa (lembre-se que a Contra-Reforma Católica 
rejeita categoricamente - e violentamente - a secularização). Face a este perigo muito 
concreto, associado à concepção católica teocrática do Estado (pré-moderno), é 
compreensível que os Reformados (especialmente aqueles que emigraram para a América) 
vejam na modernidade secular um plano de salvação, precisamente porque separa o poder 
religioso do poder secular e proclama a autonomia deste último. 

Mais directamente, porém, a cidade de Emden sentiu-se ameaçada na sua autonomia 
pela corte imperial de Praga. Ou a cidade se declarou completamente independente ou 
prometeu total lealdade ao imperador. A luta de Althusius visava justificar na lei a 
possibilidade de uma relativa autonomia numa comunidade158associativa cooperativa.  

Para criar esta teoria do zero, o autor, um Calvinista por formação, toma emprestada 
da Bíblia a noção de Pacto (Foedus) entre Deus e o Povo Escolhido e seculariza este conceito 
de pacto, tornando-o um pacto de solidariedade contra os perigos políticos. Vamos citar as 
definições fundamentais com que começa o seu grande trabalho político: 

"Politica est ars homines ad vitam socialem inter se constituendam colendam 
et conservandam consociandi. Unde "sunbiotikè" vocatur. Proposita igitur 
Politicae est consociatio, qua pacto expresso, vel tacito, synbiotici inter se 

invicem ad communicationem mutuam eorum, quae ad vitae socialis ususm 
et consortium sunt tuilia et necessaria, se obligat. »159 

É francês: 
"A política é a arte de associar os homens a fim de estabelecer, cultivar e 
preservar a vida entre eles. É por isso que lhe chamamos "sunbiotikè" 
(neologismo grego que significa arte de viver em conjunto). A política, 
portanto, consiste numa "consociatio" (associação) pela qual os membros 
("sunbiotes") se comprometem explícita ou implicitamente a comunicar uns 
com os outros [aids = "subisidia" n.d.l.t.] que são úteis e necessárias para o 
exercício harmonioso da vida social. 

                                                           
158 L'expression est de C.J. FRIEDRICH opus cit. P XXXV.Carl Joachim FRIEDRICH, PhD, Politica Methodice 
Digesta of Johannes Althusius (Althaus) com uma introdução, Cambridge, Harvard University Press, 
1932. 
159 Voici la traduction anglaise de Fredrich: "A política é a arte de associar os homens com o objectivo 
de estabelecer entre eles o cultivo e a conservação da vida social. De onde é chamada "sinbiótica". O 
tema da política é portanto a associação (consociatio), na qual os sinbiotes se comprometem uns aos 
outros, por acordo explícito ou tácito, a comunicar mutuamente o que for útil e necessário para o 
exercício harmonioso da vida social". 
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Althusius não formula o próprio princípio da subsidiariedade, nem o próprio termo 
"subsidiariedade". Mas antes a ideia de que cada indivíduo, e cada subgrupo da 
sociedade, não é auto-suficiente e precisa vitalmente de ajuda, ou seja, "subsidium". 

 
"Neque in adulta aetate etiam externa illa, quibus in vita commode et sancta 
degenda opus habet, in se et apud se invenire, cum suis viribus omnia vitae 
subsidia parare nequeat"160. 

Em francês, é o que parece: 
"Mesmo na idade adulta, o homem não é capaz de encontrar dentro de si 
mesmo e por si mesmo as linhas externas que lhe permitem levar uma vida 
conveniente e santa. Em suma, ele não é capaz de adquirir sozinho tudo o que 
é necessário (subsidia) para viver". 

 
Para Althusius, a sociedade é constituída por grupos aliados uns aos outros e que se 
encaixam como bonecos russos, começando pelo fundo: a família, a associação 
profissional, a cidade, a província e finalmente o Estado. 
Assim, e esta é a inovação chave, a base da legitimidade do poder vem de baixo. 
Enquanto que no sistema dominante (católico) vem de cima. 
Os níveis mais altos de poder são "subsidia", ajudas, destinados a ajudar os níveis mais 
baixos que têm prioridade. Como se pode ver, as ideias fundamentais já lá estão. A 
legitimidade dos níveis superiores deve ser uma ajuda para os níveis inferiores. 
 O subsídio de socorro só existe para compensar as insuficiências dos níveis inferiores, 
não para substituir o grupo que está a ser ajudado. Tal é a essência desta aliança secular, que 
é a essência do estado moderno e é a ideia central de Althusius. Estabelece uma nova 
legitimidade do poder. Uma legitimidade vinda de baixo é assim significada pelo que mais 
tarde será chamado o princípio da subsidiariedade e que ele chama o "jus sunbioticum". O 
último nível de poder é o Estado. O Estado é soberano porque é auto-suficiente. Mas é 
obrigado a respeitar todas as autonomias e intervém apenas para garantir, promover, 
resgatar e arbitrar. 
 
Conclusão: 
 
1. A essência do estado moderno já foi esboçada: é uma aliança secular de indivíduos que se 

unem para sobreviver. E assim, a legitimidade do poder secular vem de baixo. Vem do 
povo, como diria a Revolução Francesa alguns séculos mais tarde. "Nós, o povo" dirá a 
Constituição americana, que também se baseia em Althusius. 

2. De facto, as raízes filosóficas das noções de subsidiariedade (União Europeia) e 
federalismo (Estados Unidos) podem ser rastreadas até exactamente aos mesmos textos 

                                                           
160 Le texte latin provient de l'édition de Friedrich: voici la traduction anglaise de Fredrich: "Nor in his 
adulthood is he can't obtain in and by himself those outside goods he needs for a comfortable and holy 
life, or to provide by his own energies all the requirements of life". 
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que acabámos de citar! (ver os artigos "subsidiariedade" e "federalismo" na enciclopédia 
britânica que se referem a Althusius). 

3. O núcleo do princípio da subsidiariedade é que todas as decisões devem ser tomadas ao 
nível mais baixo possível. 

4. O nível superior só pode intervir se e só se as decisões não puderem ser tomadas ao nível 
inferior. É concebido como um "subsidium" que ajuda mas nunca substitui o nível 
assistido.  

 
 
3 . John LOCKE: O Estado garante a autonomia do indivíduo. 
 
A sociedade de John Locke parece agora concentrar-se no indivíduo e no Estado. Ao contrário 
de Althusius, ele já não fala de grupos intermédios. O Estado oferece ao indivíduo (e só a ele) 
um contrato pelo qual o indivíduo aliena parte da sua liberdade. (Com Hobbes, é toda a 
liberdade que é alienada) em troca da garantia da sua autonomia, e dos serviços que só o 
Estado pode prestar: justiça e segurança geral. 
Aqui encontramos uma importante raiz de todo o pensamento liberal anglo-saxónico. Esta 
concepção é, como podemos ver, muito diferente da de Althusius. Mas o que ambos têm em 
comum é que definem a relação entre o Estado e o indivíduo através do princípio do respeito 
pela autonomia. O que falta no trabalho de Locke é que ele não considera de todo a existência 
- e portanto a consideração - de grupos intermediários, nem necessariamente a relação destes 
grupos com o Estado. Considera apenas a relação entre o indivíduo e o Estado. Neste sentido, 
é o fundador dos liberais americanos, mas não é realmente o pai da161 subsidiariedade como 
Althusius.  
 
4. O princípio da subsidiariedade e a Constituição dos EUA (Michael Froman) 
 
Apenas uma citação de Abraham LINCOLN (1854) para concretizar o trabalho de Michael 
Froman (estagiário americano, mais tarde na Casa Branca) Nota N°81/92) 
 

"O objectivo legítimo do governo é fazer por uma comunidade de pessoas tudo o que 
precisam de ter feito mas não podem fazer de todo, ou não podem tão bem fazer por 
si próprios, nas suas capacidades separadas e individuais. Em tudo aquilo que o povo 
pode fazer individualmente bem por si próprio, o governo não deve interferir".162 

Deve salientar-se que nos EUA, por exemplo, o princípio da subsidiariedade ainda é invocado 
na luta contra a discriminação racial para justificar a intervenção do Estado Federal quando os 
níveis intermédios são demasiado racistas. 
 
5. A primeira menção explícita do termo "princípio de subsidiariedade": Bispo católico 
Kettler em 1848. 

                                                           
161 Não partilhamos a opinião da Sra. Millon-Delsol, que coloca John Locke e Althusius em pé de 
igualdade com os co-fundadores do princípio da subsidiariedade. 
162 Citado por NELL-BREUNING s.j. Gerechtigkeit und Freiheit, Grundszüge katholisher Soziallehre. P.49. 
Este autor é a principal autoridade católica alemã sobre doutrina social católica. 



 

230 
 

230 

 
Segundo a Sra. Millon-Delsol, a primeira menção à subsidiariedade associada ao conceito de 
direito aparece no trabalho de D. Kettler, cuja visão social é muito próxima da de Althusius, 
embora a ligação entre as duas não seja clara para nós. De acordo com Kettler, o Estado deve 
cumprir certas funções indispensáveis, mas não deve em circunstância alguma substituir o 
indivíduo: 

"Seria um absolutismo duro, uma verdadeira escravidão da mente e das almas, se o 
Estado abusasse daquilo a que eu chamo lei subsidiária".163 

O Papa Leão XIII referiu-se explicitamente a Kettler, que considerou o precursor da sua 
encíclica "Rerum Novarum" (1891). 
 
 
6. A incorporação do conceito explícito de "subsidiariedade" no corpus católico. 
 
A encíclica "Rerum Novarum" de 1891 marcou um ponto de viragem decisivo na teoria do 
estado católico. Abandona definitivamente a visão Cesaro-Papista de uma sociedade 
governada por um monarca de direito divino (pré-moderno) e volta-se para a modernidade 
três séculos mais tarde do que os reformistas. Leão XIII propôs-se, portanto, a conceber uma 
teoria política do Estado, fazendo um compromisso entre três tendências: 

1. A tendência conservadora: (Patrice de la Tour du Pin, Vogelsang, etc.) que não 
desistiu do sonho de estabelecer uma monarquia corporativa onde os confrontos de 
classe são substituídos por assembleias corporativas. Trata-se de regressar à 
cosmologia, ou seja, à visão do mundo pré-moderno (unitário, religioso, autoritário 
e anti-secular) da sociedade. Recusará qualquer recurso à realeza, mas introduzirá 
longas passagens sobre as corporações e uma visão organicista do Estado164. Esta 
tendência conservadora é também ultra-liberal em termos económicos: trata-se de 
deixar que as leis do mercado joguem e de recusar qualquer papel regulador para o 
Estado. 

2. A tendência socialista: à qual ele se opõe mas com a qual compõe, reconhecendo a 
legitimidade dos sindicatos, ao lado das corporações. 

3. Finalmente, precisa de encontrar um conceito para pensar sobre a coesão da 
sociedade no contexto moderno. Assim, ele passa por Kettler, pedindo-a emprestada 
aos pensadores reformados (Lei da Igreja Reformada e Althusius) e aos fundadores 
americanos que foram eles próprios fortemente influenciados pela concepção 
reformada do Estado. Assim foi introduzido o princípio da subsidiariedade no que 
doravante será a "Doutrina Social Católica". Foi esta doutrina que forjou o conceito 
de subsidiariedade. 

 

                                                           
163 Catholics and the Reich, em "Kettlers scriften" II, p.162. Citado por Millon Delsol, em "L'Etat 
subsidiaire", p.131.  
164 Sobre este assunto, vamos ler com interesse o livro de Michel BOUVIER: L'Etat sans politique, 
Tradition et Modernité" Librairie générale de droit et de jurisprudence Paris 1986, p 105-135. O autor 
retraça uma arqueologia da noção de organicidade do Estado e das suas enormes ambiguidades, ainda 
hoje. 
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O maior estudioso alemão de doutrina social católica, Padre Oswald von Nell-Breuning, no 
entanto, reconhece a origem não católica do famoso princípio, mas parece não conhecer as 
suas origens na Reforma. 

"De acordo com isto, o princípio da subsidiariedade é pela sua própria origem e não 
um "princípio católico".165 

 
 
7. Aristóteles e Tomás de Aquino? 
 
A sociedade descrita por Aristóteles é constituída166por grupos aninhados, cada um dos quais 
tem a capacidade e a responsabilidade de executar tarefas específicas. Contudo, estes grupos 
são incapazes de se auto-suficiarem completamente. A família compensa assim as deficiências 
do indivíduo, a família pelas deficiências da família, e assim por diante. As tarefas atribuídas 
ao poder político são a defesa externa, a polícia e a aplicação da lei, a justiça, as finanças e o 
culto. 
 
Mas há também um conteúdo positivo para o conceito de poder político em Aristóteles. O 
objectivo do poder político não é apenas substituí-lo. Traz um suplemento de ser: "traz não 
só para viver, mas também para viver bem"167. A sociedade e o Estado não são, portanto, na 
opinião de Aristóteles, apenas uma associação utilitária. 
 
Mas não foi até São Tomás de Aquino que surgiu uma base filosófica para a subsidiariedade. 
Este fundamento é que a pessoa é a primeira em relação a qualquer instituição ou estrutura 
política, porque é a imagem de Deus, (filha) filho de Deus, enquanto as estruturas políticas 
estão ao serviço do Bem Comum. Eles derivam o seu significado ontológico (último) da pessoa 
a cujo serviço se encontram: 

A pessoa é mestre das suas acções tal como está dentro dela agir ou não agir".168 
Prioridade, portanto, do indivíduo em relação à comunidade política: 

"O homem não é ordenado no seu ser e em todos os seus bens para a comunidade 
política".169 

 
 Tomás de Aquino dá assim forma a uma intuição fundamental do cristianismo. Nisto ele é o 
precursor do personalismo. 
 
 
8. Formulação do princípio de subsidiariedade na tradição canónica católica. 

                                                           
165 O. von NELL-BREUNING s.j. Building laws of the society, solidarity and subsidiarity, Herder Freiburg, 
Basileia, Viena, 1990, surtout p.87 et sv. 
ET Justiça e Liberdade, Grunµdzüge katholisher Soziallehre, Europaverlag, Viena, 1980,p. 49. 
166 Contamos aqui com o estudo aprofundado da Sra. MILLON-DELSOL, L'Etat Subsidiaire, PUF, Paris, 
1992;p 15 et seq. 
167 Aristóteles: Política, 1,2, 1252 b 29. 
168 Thomas Aquinus, "Contra Gentiles", II, 47 
169 Thomas Aquinus, "Summa Theologica", I,II qu. 21, art.4. 



 

232 
 

232 

 
Talvez valha a pena citar a definição que os canonistas católicos dão actualmente deste 
princípio170: 
 
PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE NO DIREITO CANÓNICO CATÓLICO 
 
Este princípio é o critério para o bom funcionamento das relações entre o indivíduo e a 
sociedade, por um lado, e entre grupos sociais, por outro. 
 

1. Nas relações INDIVIDUAL-SOCIETY: prioridade para o indivíduo: 
a. Negativamente: a sociedade não deve desempenhar as funções que o 

indivíduo é capaz de desempenhar. 
b. Positivamente: a sociedade deve fazer todos os esforços para permitir ao 

indivíduo desempenhar ao máximo as funções que é capaz de desempenhar. 
Deve, portanto, assegurar que a liberdade e a criatividade do indivíduo 
floresçam. 

c. Subsidiariamente: a sociedade fornecerá ao indivíduo apenas os serviços que 
ele não pode fornecer completamente por si só. Por conseguinte, é chamado 
a respeitar a autonomia das pessoas, ajudando-as a assumir o mais 
criativamente possível as suas vidas como homens/mulheres e cidadãos. 

2. Nas relações entre pequenos e grandes grupos: prioridade aos pequenos grupos. 
a. Negativo: O grupo grande não deve executar as tarefas que o grupo pequeno 

é capaz de executar. 
b. Positivamente: O grupo grande deve fazer todo o possível para permitir que 

o grupo pequeno desempenhe ao máximo as funções que é capaz de 
desempenhar. 

c. Alternativamente: O grupo grande intervirá apenas para desempenhar 
funções ou serviços para o grupo pequeno que estejam para além das 
possibilidades deste último. 

 
CONCLUSÃO: 
 

1. O princípio da subsidiariedade tem a sua origem numa reflexão calvinista moderna e 
secularizada do Estado. Este princípio estabelece claramente a prioridade ao nível 
mais baixo da tomada de decisões na sociedade: o indivíduo, depois a família, depois 
a cidade, a província e finalmente o Estado. 

2. É interessante notar que a Constituição dos EUA está enraizada no mesmo tratado 
que o princípio da subsidiariedade. 

3. Os católicos forjaram primeiro o conceito de "subsidiariedade". Mas adoptaram 
tardiamente (1891) este mesmo princípio ao aceitarem o Estado moderno e o seu 
papel social limitado ao serviço do Bem Comum. A reflexão católica também enfatizou 
o aspecto positivo deste princípio, que é a promoção da criatividade. 

                                                           
170 R. METZ, La subsidiarité, principe régulateur des tensions dans l'Eglise in Revue de Droit Canonique 
de l'Université de Strasbourg, Strasbourg, 1973. 
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4. Aristóteles propõe também um papel subsidiário para o governo da cidade. Mas ele 
acrescenta uma função que é a de dar uma alma à política. Poder-se-ia dizer que no 
contexto actual Aristóteles nos lembra que o novo papel do estado (transmoderno) 
seria dar um significado extra, felicidade e um novo orgulho em viver como cidadãos 
numa cidade com futuro. 

5. A contribuição de Tomás de Aquino é conceptualizar a intuição cristã fundamental da 
prioridade última (ontológica) da pessoa em relação a qualquer estado ou outra 
instituição. Aqui encontramos a raiz do personalismo cristão. 

 
 
Marc Luyckx 
Janeiro de 1992. 
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