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SUBVERSÃO SILENCIOSA
O Desgaste do Poder Político na Pós-modernidade*

Atualmente, constituem-se novas reflexões sobre o contexto social que
vivemos, assim como sobre suas projeções, que procuram compreendê-lo
classificando este período histórico da humanidade de pós-modernidade.

Um dos aspectos destas reflexões refere-se às formas do político, no
sentido ontológico do termo, isto é, as características do ser político, ou ainda,
a dinâmica das formas que expressam num determinado momento a
organização da vida social.

As indagações da problemática da pós-modernidade referem-se ao que
Michel Maffesoli denomina de o Imaginário do Político. As reflexões sobre o
Imaginário do Político constituem uma temática que procura responder
portanto à indagação fundamental de qual a razão de ser da vida social, ou
melhor, do ritmo de alternância de permanência e mudança dos vínculos
sociais ou de suas formas.

A partir daí, outras indagações se desdobram – “Em que se funda a
surpreendente longevidade da servidão voluntária? Ou, por outro lado, como
se explicam as surpreendentes revoltas que regularmente pontuam as histórias
humanas?”

Para responder a essas questões, é constituída uma trama conceitual de
caráter filosófico e social baseada num novo contexto epistemológico de caráter
interdisciplinar e plural. Um dos principais conceitos ou categorias utilizados
é o da força imaginal, conjunto de idéias que compõem a visão de mundo e as
aspirações de uma época que representa o espírito do tempo constituído
inicialmente de uma bacia semântica de onde segue seu curso através do tempo.

A força imaginal de característica imaterial tem na forma religiosa a
essência da necessidade ou da razão da vida ou dos vínculos sociais. Convém
sempre lembrar a raiz da palavra religião que vem de re-ligare.

*Artigo publicado, em 1991, pelo Caderno Cultural do jornal A Tarde.
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Um retorno às bases inaugurais da Sociologia, uma releitura dos trabalhos
de Emile Durkheim apontam para a pulsão religiosa como a fonte do desejo
do estar junto que constitui a trama social alicerçada pela força imaginal. É a
força imaginal, portanto, que garante a base do político, caracterizando a
servitude voluntária, isto é, a aceitação da coerção, isto é, de hostilidade
constitucional que sustenta o político. Político, no sentido de uma forma de
organização social caracterizada por uma luta cotidiana atravessada pela
paixão.

A origem da palavra político recai sobre o radical grego pólis, isto é,
múltiplos, variados, muito. A pólis caracterizava a aglomeração da cidade.
Quando todos os grupos da cidade se reuniam para comemorar Dionísios,
divindade da fertilidade, da boa colheita, dimensão ecológica da vida social.

Entidades chetonianas, relacionadas com o mistério da terra, enraízam
o político.

O chefe está a serviço da comunidade. A ele cabe fazer crescer a
comunidade, obtendo a harmonia cósmico-social, que é a base da autoritas e,
portanto, da servitude.

Neste sentido, pode-se dizer que não há política sem religião, isto é,
religare, é manter a união fundada no compartilhar, das grandes paixões e
mesmos sentimentos. Mas o início do poder político está caracterizado quando
determinados grupos sociais tomam para si a responsabilidade de gerir a
sociedade, o que era responsabilidade de todos. É o início das “chefarias”, que
contudo permanecem também responsáveis pelas nuances cósmicas. Aliás, a
própria chefaria possui uma ligação cósmica, como ilustra o epíteto de Luiz
XIV, rei da França, roi soleil, o rei sol.

A gestão do político passa a ser portanto a arte do político, isto é, da
chefaria. O homem político é aquele capaz de gerir as paixões, e, para tanto,
deve possuir um poder carismático, isto é, o de gerir a erupção do afeto na
forma do político, possuir a virtu. Para bem gerir a paixão política, Maquiavel,
nas Histórias Florentinas, aconselha que “é preciso aproveitar os períodos
calmos do rio para fazer represas e modificar seu curso”. Ainda nas Histórias
Florentinas, ele se refere de uma maneira utópica à idéia de equilíbrio político,
de virtu, isto é, a de que a cidade harmoniosa é aquela em que as lutas de
interesse dos diferentes grupos que a constituem são capazes de se anularem
entre si de modo a não haver dominação de uns sobre os outros.

A continuidade do poder político está, portanto, ligada à gestão da
força imaginal, que por sua vez condensa a energia comunal que caracteriza
o esprit du temps, o espírito do tempo.

Maffesoli insiste que o político, enquanto forma social, possui um
enraizamento religioso. Na institucionalização do político, há sempre o lugar
do sagrado. Citando Dumezil, ele ilustra essa situação através do mito
fundador do Império Romano, referindo-se à história de Rômulo e Remo, que
representam a realidade material e imaterial da força vital, respectivamente.
Dois aspectos do poder, imperial e religioso.
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É, porém, o aspecto religioso, isto é, a força imaginal, que sustenta a
rede de alianças das comunidades que formam a sociedade, isto é, o político,
ou melhor ainda, a aceitação da coerção política. Essas dimensões que
aproximam o poder político da potência das alianças comunais, que passam
pela ligação vida social-natureza.

O mecanismo de comunicação, tendo, de um lado, o poder político e,
de outro, a potência comunal se dá através do esmaecimento da alteridade,
isto é, os vários outros dão lugar ao surgimento do Outro. Entretanto, é a
potência comunal que sustenta ou suporta a força imaginal. Em nível da
força imaginal, o aparecimento dos Estados-Nações procurará dividir
radicalmente homem e natureza. O retorno da mãe terra, o grande útero, é
substituído pela idéia do Estado-Nação, uno, totalizante, pedagógico,
unidimensional.

Diferente da Paidea, que caracteriza, num determinado contexto
histórico e social, a formação do homem grego, que é uma iniciação cultural
global onde o político se caracteriza como um encargo da organização social,
na relação poder-saber; no Estado-Nação, positivista, moderno, a formação
se caracteriza por uma pedagogia reguladora, visando ao que é bom para o
serviço público. O serviço público aqui, é constituído pelos especialistas da
cidade, isto é, os proprietários do poder, que acabam por aprofundar a
distância entre a vida social e a política, a burocracia; entre a potência
comunal, de um lado, e o poder político, de outro.

Neste contexto, a pedagogia é apresentada no âmbito da ideologia do
serviço público, isto é, educar é tomar a criança pela mão e controlá-la e
conduzi-la no sentido do que é bom para o serviço do público.

Usando categorias da Sociologia de Pareto, Maffesoli expõe que o poder
político se caracteriza por uma força centrípeta, atraindo para o centro toda
a forma de vida social. Mas, quanto mais ela atrai, ou é atrativa, maior é a
faixa de potência comunal que age de forma centrífuga, afastando-se do centro
do poder, situando-se à margem.

Como exemplos históricos importantes, ilustrativos desta situação, pode-
se citar o joaquimismo, a reforma luterana nos seus primórdios, a revolução
francesa, etc.

Nestas situações, percebe-se uma saturação do imaginário, onde se dá
sempre lugar para uma desordem plural, onde a força imaginal, sustentáculo
das alianças, pulsa no sentido de criar um novo éthos comunitário, no sentido
de refundir e estabelecer novas formas de um estar junto.

No imaginário destas ações, o sacrifício, isto é, a morte ritual-política
da chefaria acontece. Para a criação do novo é preciso que o sangue corra.
Também o fogo, que representa no plano imaginário a origem do estar junto,
a reunião em torno da fogueira, faz parte atuante das revoltas, propiciando o
novo. Todavia, se a paixão e o imaginário triunfam num momento, noutro há
o triunfo do “realismo” sobre o imaginário, como ilustra o período napoleônico
ou a nomenclatura de Stálin.
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Conforme Maffesoli, é como se a vida social fosse historicamente marcada
como um pêndulo, por uma dialética envolvendo princípios dionisíacos e
prometéicos. É no âmbito desta problemática epistemológica que se enquadra
a divulgada temática da passagem da modernidade à pós-modernidade.

A modernidade representa um momento predominante prometéico do
esprit du temps, ao contrário, a pós-modernidade representa a predominância
dionisíaca.

A pós-modernidade resulta da saturação do imaginário positivista,
produtivista da modernidade. Sua força imaginal ou potência comunal é
incapaz de continuar atraindo para o centro do poder, atuação centrípeta da
ordem política, o conjunto social.

Por outro lado, a conseqüência do movimento centrífugo que se desenvolve
é a ampliação da margem social ao poder político, que forja novas experiências
estéticas, um novo sentir comum partilhado, um novo vivido social, um cotidiano,
enfim, que reveste o Estado do povo, afastado do Estado oficial.

Como dizia Nietzsche, “as verdadeiras revoluções caminham a passo
de pombo”. Neste contexto, a margem tende a predominar, constituindo uma
autonomização da vida social.

Deste movimento resulta o fim da servidão ou obrigação voluntária, o
poder político perde sua essência, isto é, a potência da força imaginal que
sustenta a ligação da institucionalização do poder.

Um processo de anomia se desenvolve no político. Todavia, esse processo
não se generaliza pela sociedade toda, pelo contrário, é uma nova forma
imaginal que se está constituindo pelo vivido da base da margem, novas formas
de organizar o estar junto comunal no plano social.

Maffesoli aponta como exemplo do que se pode chamar da implosão do
poder político da modernidade, o que vem acontecendo na Europa do leste.
A força imaginal constituída pela idéia generosa do comunismo esvazia-se
cotidianamente, até que o poder político se desfaz. O desgaste do poder progride
como um curso d’água, e, simultaneamente, ocorre a autonomização do
conjunto de vida social. Nova forma imaginal se elabora, pequenas utopias
vividas, dia-a-dia, em nível cotidiano, vão-se estruturar em discurso,
realimentando a energia coletiva.

Epifenômenos do esprit du temps da pós-modernidade, por outro lado,
são observados como o desgaste do poder político através do processo de
abstenção, a ironia e o cinismo ambiente envolvendo a autoridade e, em relação
a ela, o que conota um desejo de condenação à morte do poder. Há, por todo
lado, momentos de subversão, e esta avança mascarada.Pequenas tribos
misteriosas vão constituir uma nova forma de agregação, partilhando
sentimentos místicos conjuntamente. Enfim, a aceitação da pluralidade
cultural que se manifesta cotidianamente em múltiplas identidades sociais,
ao mesmo tempo que o sentimento místico, o discurso mítico e nova forma de
relação com a natureza voltam a envolver a experiência vivida – doxa –
caracterizando novas utopias, nova força imaginal.
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