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Temas: 

Teoria Crítica; Teoria da História; Emancipação Social; Modernidade; Ciências Sociais; Hermenêutica; 

Subjetividade; Filosofia; Política; Progresso. 

Referência: 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A Queda do Angelus Novus: O Fim da Equação Moderna entre Raízes e 

Opções In A gramática do tempo: para uma nova cultura política. 3ª Edição. Editora Cortez. 

São Paulo. 2006. 

 

                                                     Paul Klee. Angelus Novus, 1920 

Problema: 

Com a crise da ideia de revolução a partir da dec. de 20, a noção de futuro como progresso e este 

último como repetição infinita do presente se instalou de vez e está a perder sua força. Perde sua 

força pelo não cumprimento das expectativas.  Contudo, perdemos muito da capacidade de pensar a 

emancipação pela incessante repetição do presente. Vivemos um tempo de perigo.  

 

Objetivo: 

Apresentar a crise da ideia de progresso por meio da análise da desestabilização das teorias da história 

da modernidade, todas elas centradas na equação entre raízes e opções e sempre voltadas para o 
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futuro. Num segundo momento, propor o fragmento de uma nova teoria da história que nos permita 

voltar a pensar a emancipação social a partir do passado. 

 

Tese geral: 

Com a crise da ideia de revolução, a repetição como prática se alastrou tanto ao passado como ao 

futuro, canibalizando-os. A teoria do fim da história é a grande ilustração desta repetição. Esta prática 

se alastra pela noção de progresso alavancada, em grande medida, pelo mercado, o consumo, a 

hipertrófica da ciência como raiz última e única do conhecimento, o contrato social como democracia, 

a sociedade da informação, a presença digital, etc. e está a perder força. Contudo, perdemos a 

vontade de sacrifício e estamos em perigo. Devemos, para voltar a pensar a transformação e a 

emancipação social, partir da reinvenção do passado como negatividade, como possibilidade, produto 

da iniciativa humana. Há que se constituir o inconformismo e a indignação pelas significações mais 

abertas da modernidade. O papel das ciências sociais a este respeito é o de identificar as condições 

que maximizam a probabilidade da ocorrência deste pequeno desvio que, assim, poderá contribuir 

para ressurgir forças e energias para voltar-se a pensar uma relação substantiva da presença a partir 

de interrogações permanentes como só é possível pela filosofia e pela religião.  

 

Hipótese 1 

A equação entre raízes e opções foi fundamento último das teorias da história da modernidade 

ocidental para a construção social da identidade e da transformação, da subjetividade e do 

conhecimento. São elas orientadas tão somente para o futuro. Nesta forma de pensar e agir não há 

outra forma de discorrer a não ser por ela mesma. Sendo assim, inúmeras discriminações e 

desigualdades são ocultadas e ao mesmo tempo justificadas por este modo de pensar. 

 

Argumento:  

A construção social da identidade e da transformação na modernidade ocidental é baseada numa 

equação entre raízes e opções. Esta equação confere ao pensamento moderno um caráter dual: de 

um lado, pensamento de raízes, do outro, pensamento de opções. O pensamento de raízes é o 

pensamento de tudo aquilo que é profundo, permanente, único e singular, tudo aquilo que dá 

segurança e consistência; o pensamento das opções é o pensamento de tudo aquilo que é variável, 

efêmero, substituível, possível e indeterminado a partir das raízes. A dualidade de raízes e opções é 

uma dualidade fundadora e constituinte, ou seja, não está submetida ao jogo que instaura entre raízes 
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e opções. Por outras palavras, não há a opção de não pensar em termos de raízes e opções. (p. 54 e 

55) 

No mesmo processo histórico em que a religião transita do status de raiz para o de opção, a ciência 

transita, inversamente, do status de opção para o de raiz. A ciência, ao contrário da religião, é uma 

raiz que nasce no futuro, é uma opção que, ao radicalizar-se, se transforma em raiz e cria a partir daí 

um campo imenso de possibilidades e impossibilidades, ou seja, de opções. Este jogo de movimento e 

de posição entre raízes e opções atinge o seu pleno desenvolvimento com o Iluminismo. Num vasto 

campo cultural, que vai da ciência à política, da religião à arte, as raízes assumem-se claramente como 

o outro, radicalizando, das opções. Assim, a razão, transformada em raiz última da vida individual e 

coletiva, não tem outro fundamento senão criar opções e é nisto que ela se distingue, enquanto raiz, 

das raízes da sociedade do ancien regime (a religião e a tradição). É uma opção que, ao radicalizar-se, 

torna possível um imenso campo de opções. (p. 56) 

De todo o modo, as opções não são infinitas. Isso é particularmente evidente na outra grande raiz do 

Iluminismo: o contrato social e a vontade geral que o sustenta. O contrato social é a metáfora 

fundadora de uma opção radical – a de deixar o estado de natureza para formar a sociedade civil – a 

qual se transforma em raiz a partir da qual quase tudo é possível, tudo exceto voltar ao estado de 

natureza. A contratualização das raízes é irreversível e este é o limite da reversibilidade das opções. 

Do que se trata nestes aspectos é criar um campo de possibilidades que permita distinguir entre 

opções possíveis e impossíveis, entre opções legítimas e ilegítimas. Pode, pois, afirmar-se que, com 

Iluminismo, a equação raízes/opções se converte no modo hegemônico de pensar a transformação 

social e o lugar dos indivíduos e grupos sociais nessa transformação. Entretanto, o campo de 

possibilidades aberto pela equação não está igualmente à disposição de todos. Alguns, quiçá a 

maioria, são excluídos desse campo. (p. 56 e 57) 

 

Hipótese 2. 

Estamos a viver um momento de perigo em que a equação dual moderna entre raízes e opções com 

que aprendemos a pensar subjetividade e conhecimento está a passar por um processo de profunda 

desestabilização e enfraquecimento que se afigura irreversível. A condição de nossa condição é 

estarmos num período de transição. Vivemos num tempo de repetição, e a aceleração da repetição 

produz simultaneamente uma sensação de vertigem e uma sensação de estagnação. Este nevoeiro 

epistemológico atua como bloqueio do pensamento e da ação emancipatórios.  

 

Argumento:  
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A desestabilização apresenta-se sob três formas principais: turbulência das escalas (a); explosão de 

raízes e opções (b); trivialização da equação entre raízes e opções (c). 

Os exemplos das instabilidades políticas, da sociedade de consumo, a sociedade da informação, a 

forte presença digital, ao mesmo tempo que escancara opções, escancara também raízes. Neste 

sentido, colapsam aqui os dualismos das escalas e dos tempos. As matrizes coexistem com as 

mediatrizes, o espaço e o tempo com os instantes de velocidade, a inteligibilidade do discurso de 

autenticidade com a sua inteligibilidade. Na nova constelação de sentido, raízes e opções deixam de 

ser entidades qualitativamente distintas. (p. 66) 

Neste sentido, ocorre a trivialização da distinção entre raízes e opções e isso implica a trivialização de 

umas e outras. A nossa dificuldade de pensar a transformação social reside aqui. É que o pathos da 

distinção entre raízes e opções é constitutivo do modo moderno de pensar a transformação social 

(dualismos). Quanto mais intenso esse pathos, mais o presente se evapora e se transforma em 

momento efêmero entre o passado e o futuro. Ao contrário, na ausência desse pathos, o presente 

tende a eternizar-se como monotonia da novidade programada e monocultura da diversidade 

reprimida ou tolerada, devorando tanto o passado como o futuro. Esta é a nossa condição 

atual. Vivemos num tempo de repetição, e a aceleração da repetição produz simultaneamente uma 

sensação de vertigem e uma sensação de estagnação. É tão fácil e irrelevante cair na ilusão 

retrospectiva de projetar o futuro no passado, como cair na ilusão prospectiva de projetar o passado 

no futuro. O presente eterno e uno faz a equivalência entre as duas ilusões e neutraliza ambas. Este 

nevoeiro epistemológico atua como bloqueio do pensamento e da ação emancipatórios. (p. 67) 

O colapso destes dualismos abre caminho a novas servidões e compulsões que, por força do hiato de 

codificação dele resultante, podem facilmente disfarçar-se de novas auroras de liberdade. Mas pode 

igualmente criar oportunidades novas e genuínas para a reinvenção da emancipação social.  

Neste âmbito de repetição desenfreada, o autor destaca a importância de se pensar a presença 

enfatizando que a fruição deste exercício é em grande medida imaginada pela religião e pela filosofia, 

já que é a fulguração única e irrepetível de uma relação substantiva, produto de uma interrogação 

permanente, seja ela o ato místico, a superação dialética, a realização do Geist, o Selbstsein, o ato 

existencial ou o comunismo. (p. 67) 

 

Hipótese 3. 

A profunda desestabilização que se afigura irreversível marca um tempo de transição que se exprime 

em temporalidades específicas e em específicas formas de as codificar. A crise dos dualismos provoca 

um hiato que, embora se assemelhe a um fosso ou uma ausência de codificação, constitui na realidade 
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um campo fértil do qual emergem códigos sintéticos. Estes códigos são códigos barrocos pós-dualistas 

e são formações discursivas e performativas que funcionam através da intensificação e da 

mestiçagem.  

 

Argumento:  

Existe intensificação sempre que uma dada referência, ação ou identificação social ou cultural é 

representada e, portanto, exposta para além dos seus limites atuais a ponto de perder o seu caráter 

até agora considerado “natural” (como, por exemplo, quando uma raiz se transforma em opção ou 

vice-versa). (p. 69) 

Existe mestiçagem sempre que duas ou mais referências, ações ou identificações sociais ou culturais 

autônomas se misturam ou interpenetram a tal ponto e de tal modo que as novas referências daí 

emergentes patenteiam a sua herança mista. A mestiçagem é, em si mesma, politicamente 

ambivalente. Muitas vezes ao serviço de projetos de regulação e até de opressão, pode, no entanto, 

ser igualmente mobilizada para projetos emancipatórios. (p. 69 e 70) 

Existe mestiçagem de dois tipos: a que resulta da sobre-exposição e a que resulta da sub-exposição. 

A mestiçagem resultante da sobre-exposição trata-se de articulações pragmáticas, com objetivos 

limitados formulados segundo linguagens híbridas, em rede e operacionalizadas através de ações 

reversíveis.  

 A mestiçagem resultante da sub-exposição diz respeito a constelações de raízes e de opções que se 

concentram em reproduções exemplares e idealmente singulares, onde as opções se intensificam a tal 

ponto que se transformam em raízes. Aqui o risco é enfrentado, não pelo recurso à criatividade da 

mistura de componentes simbólicos e políticos diferentes na ação ou identificação como o é na por 

sobre-exposição, mas antes pela sustentabilidade da ação ou identificação considerada exemplar ou 

singular. 

Enquanto os códigos barrocos que funcionam através da mestiçagem por sobre-exposição revelam um 

potencial pragmático e emancipatório ao descanonizarem a realidade constituída, os códigos barrocos 

que funcionam através da mestiçagem por sub-exposição presidem aos processos de canonização e 

são, por isso, os mais intrigantes e complexos, exigindo um reflexão mais pormenorizada. (p. 70 e 71) 

Ambos os tipos de mestiçagem e intensificação são sintéticos nas respectivas aspirações. As diferentes 

espécies de mestiçagem que eles produzem entre raízes e opções são bem a prova de que o dualismo 

das raízes e opções se encontra ainda presente neles, ainda que apenas como ruína, como uma 

memória ou um desconforto. Trata-se, portanto, de códigos ambivalentes, de uma ambivalência que 
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se reflete nos tempos sociais que eles privilegiam. Eles podem variar de acordo com os ritmos que dá 

forma às mudanças e oscilações. Nos códigos por sub-exposição e nos processos de canonização 

tendem a ser predominantes os andamentos mais lentos; já nos por sobre-exposição e nos processos 

de dispersão criativa e de difusão de rede predominam os andamentos mais rápidos. (p. 81) 

Entre os muitos processos de canonização em curso neste período de transição – há de se destacar 

mais uma vez, problemáticos e com muitos riscos -, o autor cita e distingue três: o cânone literário – 

talvez o mais problemático - (a), o patrimônio comum da humanidade (b), e o patrimônio cultural e 

natural do mundo (c).  

 

Hipótese 4.  

Em tempo de perigo predomina o desequilíbrio entre teorias da separação e de união. A balança tende 

fortemente para as primeiras. Neste sentido, são necessárias imagens desestablizadoras e orientações 

para possibilitar o equilíbrio entre elas. As três imagens destesbalizadoras – o sofrimento humano (a), 

o epistemicídio (b) e o apartheid global (c) - interpelarão o passado como indesculpável iniciativa 

humana de modo a permitir que o mesmo se reanime e fulgure na nossa direção. As imagens 

desestabilizadoras gerarão a energia e equilíbrio a partir da observação das três orientações para 

sobreviver com dignidade esse momento de perigo – o conhecimento-emancipação (a), a 

hermenêutica diatópica (b) e o governo humano (c). 

 

Argumento: 

Perdemos em grande medida a capacidade de raiva e de espanto perante o realismo grotesco do que 

se aceita só porque existe; perdemos a vontade de sacrifício. Para recuperar uma e outra há que 

reinventar o passado como negatividade, produto da iniciativa humana, e, com base nele, construir 

interrogações poderosas e tomadas de posição apaixonadas capazes de sentidos inesgotáveis. 

A própria proliferação de códigos barrocos mostra o perigo e a contradição do presente momento. Ao 

mesmo tempo em que os códigos podem ser usados para resistir à opressão, também o podem ser 

para intensificar a opressão. Estes códigos produzem algumas das situações mais abertas e 

incompletas da modernidade e são essas que caracterizam o tempo de transição. Elas suscitam 

paixões e abrem espaços novos à criatividade e à iniciativa humana. 

Há, pois, que identificar o sentido das interrogações poderosas num momento de perigo como o que 

atravessamos. O autor julga que no atual momento, as interrogações poderosas, para serem 

amplamente partilhadas, devem incidir mais sobre o que nos une do que sobre o que nos separa.  
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É neste sentido que é preciso lutar por outra concepção de passado, em que este se converta em 

razão antecipada de nossa raiva e de nosso inconformismo. A comunicação e a cumplicidade têm de 

ocorrer de modo sustentado e a vários níveis para que haja um equilíbrio dinâmico entre as diversas 

teorias.  

 A cada nível corresponde um potencial de indignação e inconformismo alimentados por uma imagem 

desestabilizadora. Nesta perspectiva, o autor propõe três níveis – epistemológico (a), metodológico (b) 

e político (c). 

Para exemplificar um dos três níveis – metodológico -: a comunicação e a cumplicidade permitidas 

pela globalização hegemônica assentam numa troca desigual que canibaliza as diferenças em vez de 

permitir o diálogo entre elas. Contra esses últimos o autor propõe a orientação metodológica da 

hermenêutica diatópica que se trata de um procedimento hermenêutico baseado na idéia de que 

todas as culturas são incompletas e de que os topoi de uma dada cultura, por mais forte que sejam, 

são tão incompletos quanto a cultura a que pertencem. Esta é um exercício de reciprocidade entre 

culturas que consiste em transformar as premissas de argumentação de uma dada cultura em 

argumentos inteligíveis e credíveis noutra cultura. Elevar a incompletude ao máximo de consciência 

possível abre possibilidades insuspeitadas à comunicação e à cumplicidade. Trata-se de um 

procedimento difícil, pós-colonial e pós-imperial e, em certo sentido, pós-identitário. Com um forte 

conteúdo utópico, a energia para pôr em prática advém-lhe de uma imagem desestabilizadora que o 

autor designa como epistemicídio – os assassinatos de conhecimentos. As trocas desiguais entre 

culturas têm sempre acarretado a morte do conhecimento próprio da cultura subordinada e, 

portanto, dos grupos sociais seus titulares. Neste exercício hermenêutico e utópico a incompletude 

das culturas e o caos como dimensão da solidariedade será possível e palpável. 

  

Hipótese 5.  

As imagens desestabilizadoras não são desestabilizadoras em si mesmas. Elas apenas encerram um 

potencial desestabilizador, o qual pode concretizar-se na medida apenas em que essas imagens são 

captadas por subjetividades, individuais ou coletivas, capazes de entenderem os sinais que essas 

emitem, de se sentirem indignados com as mensagens que transmitem, e de transformarem essa sua 

indignação em energias emancipatórias. As ciências sociais empenhadas neste projeto devem estar 

muito atentas e cuidadosas a fim de maximizar as probabilidades dessa desestabilização.  
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Argumento: 

Na construção social da subjetividade desestabilizadora, tem-se muito do desassossego entendido 

como ponto de partida não só dos nossos desejos e quereres, mas também do nosso pensamento, 

juízo, vontade e ação.  

Central ao conhecimento das ciências sociais empenhadas neste tipo de projeto não é a distinção 

entre estrutura e agência, ma antes a distinção entre ação conformista e a ação-com-clinamen. 

A primeira é a prática rotinizada, reprodutiva e repetitiva que reduz o realismo àquilo que existe e 

apenas porque existe. Já a segunda, ao contrário do que acontece na ação revolucionária, a 

criatividade não assenta numa ruptura dramática, antes num ligeiro desvio, cujos efeitos cumulativos 

tornam possíveis as combinações complexas e criativas entre seres vivos e grupos sociais. O clinamen 

não recusa o passado; pelo contrário, assume-o e redime-o pela forma como dele se desvia. De fato, o 

desvio é uma prática liminar que ocorre na fronteira entre um passado que realmente existiu e um 

passado que não teve licença de existir. A ocorrência de ação-com-clinamen é em si mesma 

inexplicável. O papel das ciências sociais a este respeito será somente o de identificar as condições 

que maximizam a probabilidade de uma tal ocorrência e definir, ao mesmo tempo, o horizonte de 

possibilidades em que o desvio virá a “operar”. 

Uma subjetividade desestabilizadora é uma subjetividade dotada de uma especial capacidade, energia 

e vontade de agir com clinamen. É ela uma subjetividade poética e implica necessariamente 

experimentar formas excêntricas ou marginais de sociabilidade ou subjetividade na modernidade. 
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