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�As ciências políticas caminharam
Jornal da Unicamp � Como a

sociologia  pode retomar o  diá-
logo com outras áreas do conhe-
cimento?

Boaventura � Desde a sua origem,
a sociologia era a ciência que trata-
va de todos os problemas que as ou-
tras ciências não abordavam. Por-
tanto, de alguma maneira ela nasceu
numa matriz transdisciplinar. Só
que com o tempo transformou-se ela
própria numa disciplina. E numa
disciplina muito cunhada na expe-
riência de três ou quatro países, cinco
no máximo, onde a teoria sociológica
se desenvolveu. Hoje o mundo está
de fato numa situação de dificuldade
com esses modelos de exclusão soci-
al. Ao mesmo tempo, é um mundo
onde se tornaram cada vez mais vi-
síveis as outras culturas e os outros
saberes. A sociologia tem uma voca-
ção especial para poder captar isso,
se realmente não for capturada por
uma concepção estreita da racio-
nalidade. Isso é possível. Natural-
mente que a ciência vai sempre atrás
da prática. E as práticas que hoje
estão consubstanciadas no Fórum
Social Mundial são um desafio para
a própria sociologia no sentido de
corresponder a sua vocação, que é
essa de compreender o mundo de
uma maneira ampla.

Zolo � É um risco que a sociologia
seja uma disciplina auto-referen-
cial. É preciso confrontar-se com es-
tudiosos de outras disciplinas das
ciências humanas, em particular
com a economia, direito e política.

Oliveira � A sociologia é bastante
transdisciplinar e ganhou muita afi-
nidade com algumas disciplinas. Por
outro lado, distanciou-se da econo-
mia política. Não só porque a econo-
mia política desligou-se da política,
mas também porque a tradição da
economia política clássica é das gran-
des narrativas. Foi uma perda para
as duas partes � a economia conven-
cional cobre mal os processos sociais
e a sociologia desconhece os novos
conteúdos da economia política con-
temporânea. Mas, em geral, o contato
com outras áreas do conhecimento é
bastante intenso e frutífero. Com a
lingüística, por exemplo, há aborda-
gens sociológicas que se beneficiam
da contribuição de filósofos como Ha-
bermas, cujos trabalhos têm enorme
influência na sociologia.

Laymert � Abrindo-se para a cen-
tralidade da tecnologia e reconhe-
cendo que o tempo das disciplinas já
acabou.

Leila � É fundamental essa reto-
mada. Uma área do conhecimento
não dá mais conta dessa complexi-
dade da sociedade.  A busca de uma
perspectiva interdisciplinar está em
várias áreas, inclusive na sociologia.
Quando se vê no nível internacional,
isso também está claro.

Pochmann � Esta é uma dificulda-
de não apenas da sociologia, mas um
problema das ciências como um to-
do. Aprofundamos, nos últimos 100
anos, a especialização do conheci-
mento, que é importante por um lado
para conhecer detalhadamente de-
terminados fenômenos. Por outro
lado, isso inibe uma visão do todo. O
desafio da integração do conheci-
mento, a partir das diferentes disci-

plinas, é um desafio colocado justa-
mente porque as fronteiras estão
borradas na disciplina do conheci-
mento. Não há muita clareza até onde
vai a economia, a sociologia, o direi-
to e assim por diante. Essa ausência
de fronteiras claras entre as discipli-
nas do conhecimento exige na verda-
de um esforço não apenas da sociolo-
gia, mas de outras para que possa-
mos ter uma visão transdisciplinar.

Ridenti � Pertenço a uma tradição
de pensamento que vê uma unidade
interdisciplinar entre as ciências hu-
manas. Uma sociologia que se atenha
excessivamente ao estudo dos fatos
sociais é muito empobrecida. A soci-
ologia tem um diálogo de nascença e
indissociável com a história, com a
economia, com a política e com ou-
tras ciências que, para mim, são ab-
solutamente essenciais no mundo de
hoje. As coisas que faço, por exemplo,
são muito próximas da política, da
história, da cultura. Acho que a ten-
dência hoje é a aproximação, a in-
terdisciplinaridade. O que não sig-
nifica dizer que vamos apagar as es-
pecificidades de todas as ciências,
mas que todas elas tenham uma in-
terlocução, principalmente as ciên-
cias humanas.

Maria Arminda � O que aconteceu
a partir dos anos 70 nas ciências so-
ciais e com a economia foi um proces-
so de especialização de seus diferen-
tes campos cada vez mais acentua-
do. De um lado isso é natural, prin-
cipalmente quando se instituiu o sis-
tema de pós-graduação no Brasil,
que empurrou para uma fragmen-
tação. Mas isso não quer dizer que
esse diálogo foi interrompido. O que
está acontecendo é que, depois des-
se processo de fragmentação das ci-
ências sociais, chegou-se à conclusão
de que o conjunto das disciplinas é
importante para equacionar a soci-
edade contemporânea.

Ortiz � Acho a retomada desse diá-
logo muito positiva. O desenvolvi-
mento da sociologia, da antropolo-
gia, das ciências políticas, caminhou
na direção da fragmentação de sabe-
res. Há um lado positivo nisso, que
seria a possibilidade de fazer deter-
minadas pesquisas detalhadas, com
uma boa precisão. Porém, o lado ne-
gativo é que o objeto da compreen-
são torna-se inteiramente fragmen-
tado, e se perde de vista que as ciên-
cias sociais na verdade se fundam na
idéia de um homem total, que tenha
atividades econômicas, políticas
sociais e culturais. Este homem não
é cindido, ele faz parte de uma tota-
lidade. O fato de termos a possibili-
dade de caminhar além das frontei-
ras estabelecidas pela especialidade,
na minha perspectiva, é muito bom.

Adorno � Não houve de fato uma
interrupção. A sociologia, pela sua
própria vocação e história, de alguma
maneira sempre esteve conversando
não só com as ciências sociais afins,
mas de alguma maneira transitou por
outras áreas. É evidente que em alguns
momentos a questão das fronteiras
disciplinares aparece com muita for-
ça. Isso começa a criar uma espécie de
atitude endógena. Acho que a tendên-
cia hoje é cada vez mais a abertura,
porque nenhum desses campos dis-
ciplinares dá conta da complexidade
dos problemas. É muito difícil hoje eu
pensar a violência sem uma perspec-

tiva antropológica e histórica. Quan-
do penso na questão do crime, tenho
que pensar também na economia
política da violência. É preciso pensar
no ponto de vista da psicanálise; é
preciso refletir sobre como produzem
sujeitos hoje que de alguma maneira
são tolerantes à violência. As frontei-
ras continuam abertas, às vezes mais
intensamente.

Jornal da Unicamp � As mudanças
verificadas no interior do mundo do
trabalho são hoje um desafio recorren-
te. Como a sociologia deve abordar o
problema ?

Boaventura � Essa é uma das ques-
tões fulcrais na medida em que assis-
timos a uma mudança, nos últimos
15 anos, decorrente do fato de o tra-
balho passar a ser um recurso global
sem, no entanto, ter sido criado um
mercado global do trabalho. Portan-
to, os mercados são segmen-
tados, o que significa que os
direitos dos trabalhadores,
que estavam cunhados fun-
damentalmente nas experi-
ências nacionais, foram to-
talmente desestruturados.
O que se procura hoje é ten-
tar ver se é possível recon-
quistar em nível global o que se per-
deu em nível nacional. É toda a idéia
dos parâmetros mínimos do traba-
lho. É preciso promover a dignidade
do trabalhador em nível global, mes-
mo quando as condições nacionais
são adversas. A pressão sobre o esta-
do é muito importante para garan-
tir esses direitos.

Zolo � Não há dúvida de que um
dos grandes temas da globalização
diz respeito à carente capacidade
que governos nacionais têm de con-
trolar a economia interna, em par-
ticular de garantir condições de tra-
balho aceitáveis. Os estados preci-
sam ter capacidade para impedir
que as forças do mercado global in-
terferiam no direito ao trabalho. A
situação dos trabalhadores é alta-
mente insegura.

Oliveira � A sociologia do trabalho,
que se dedica a este campo, enrique-
ceu-se muito exatamente porque
tentou sair de uma visão de uma clas-
se trabalhadora única, unívoca e
homogênea, o que era induzido por
certos textos e por certas tradições te-
óricas. Com isso, criou um campo
riquíssimo. Houve uma evolução
muito grande nos últimos 30 anos.
Agora, de novo, entendo que a soci-
ologia do trabalho tem por obrigação
voltar a dialogar com a economia po-
lítica. Sua preocupação central, que
tomava a descrição dos processos de
trabalho, das jornadas � que é clara-
mente inspirada em Marx �, era co-
nhecer o movimento da economia ca-
pitalista. Nesse sentido, a sociologia
do trabalho, depois de ter feito esse
longo percurso, tem por obrigação
voltar a se interrogar.

Laymert � A questão do trabalho é
fundamental na perspectiva do que
respondi nas duas questões anteri-
ores. O trabalho está sendo comple-
tamente reprogramado a partir da
informática. Nesse sentido, o valor
do trabalho mudou muitíssimo; seu
foco deixou de ser o esforço para ser
invenção. A sociologia já está estu-
dando os efeitos e impactos dessa
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transformação na sociedade. Mas a
tendência é que se examine essa ques-
tão de um modo transdisciplinar
para poder entender as interferênci-
as dos outros campos do conheci-
mento sobre a questão do trabalho.

Leila � É preciso repensar os pró-
prios conceitos utilizados pela soci-
ologia do trabalho. Acho que não dá,
por exemplo, para pensar essa ques-
tão hoje a partir de conceitos clássi-
cos da sociologia. Teremos de rever
alguns conceitos e buscar outros nas
demais áreas do conhecimento para
pensar essa especificidade da con-
temporaneidade.

Ridenti � Sem dúvida, há uma
grande discussão se o mundo do tra-
balho hoje ainda é essencial. Na mi-
nha opinião, mudaram as relações
de trabalho. Em grande parte são
relações que escapam do domínio do
tradicional, do chão da fábrica. Há
uma diversificação do que poderia ser

considerado trabalho. O
mundo continua a ser arti-
culado pelo trabalho, pela
produção de excedente. Há o
fato de que em grande parte
o sistema hoje dispensa o
trabalho. Vamos ter então
um grande universo de ex-
cluídos, de despossuídos, de
pessoas que estão expulsas

do mercado. No entanto, isso não in-
valida o fato de que há mudanças nes-
se mundo. A África, por exemplo, é um
continente que está hoje quase que ex-
cluído do capitalismo mundial, a não
ser como fonte de matéria-prima.
Esse não-trabalho é fruto da organi-
zação de um sistema articulado em
torno da produção de valor, de capi-
tal. Não se faz mais hoje como era no
século 19 nem no século 20. Há inova-
ções e é preciso acompanhar isso.
Uma das tarefas da sociologia é dar
conta dessas transformações no
mundo do trabalho e do não-traba-
lho, que na minha opinião continu-
am sendo essenciais para pensar a
sociedade contemporânea.

Pochmann - Estamos diante de um
mundo do trabalho muito mais in-
seguro quanto às possibilidades de
renda e quanto ao conhecimento a-
dequado para ocupar as vagas exis-
tentes, entre outras questões. Esta
insegurança vem de certa maneira
acompanhada pela própria incerte-
za que está associada à economia. Ou
seja, a economia vai ter capacidade
de expandir-se a tal ponto de gerar
postos de trabalhos? Qual será o
motor do desenvolvimento econô-
mico? Será o que diz a nova econo-
mia nas tecnologias ou ainda conti-
nuará sendo a velha economia. A
incerteza proveniente das ativida-
des econômicas leva a um mundo do
trabalho muito inseguro, o que tem
propiciado muitas vezes o estra-
nhamento em relação a padrões de
garantias de bem-estar social que
foram conquistadas no passado. Es-
sa não é uma situação única na his-
tória do capitalismo. Tivemos, guar-
dadas as devidas proporções, perí-
odos tão marcantes como o que esta-
mos vivendo hoje, como foi a passa-
gem do século 19 para o século 20,
quando a grande revolução tecno-
lógica causou o desaparecimento de
determinadas ocupações, mas em
compensação o surgimento de novos
postos de trabalho e, conseqüente-
mente, novas possibilidades de lutas
e de avanços sociais. Esse cenário que

estamos vivendo atualmente se
ve a um quadro que combina in
teza no que diz respeito à econom
insegurança no trabalho e inst
lidade dos governos. Alguns sã
leitos com determinadas plata
mas e terminam fazendo ou
completamente diferentes daqu
a que se propuseram. Há uma e
cie de mal-estar social que deriv
combinação desses três elemen

Maria Arminda � A ausência
estado e a volta ao mercado é a 
tituição da barbárie. Todas essas
didas que estão sendo tomadas 
a idéia de que se institui uma ra
nalidade diversa na vida das pe
as, no fundo, são formas de exp
ção de perda efetiva de direitos
trabalhadores. O estado é sem
representante do coletivo. É uma
tituição social em oposição aos ag
tes privados. O capital, se fechado
si mesmo, tem uma relação pred
ria com a sociedade. Os direito
ram a instituição de valores a
capitalistas em certo sentido, qu
combinaram ao capitalismo ao lo
da história.

Ortiz �  O problema não é ta
teórico, mas sim da constituiçã
sociedade, na medida em que o e
do e o bem-estar perderam esp
nos países onde eles se desenvo
ram mais, particularmente nos 
ses europeus. Países como o Bra
outros da América Latina, nu
chegaram a desenvolver um est
de bem-estar com uma dimen
maior. A questão do bem-estar é
tema político central, na medida
que as instâncias que nós expo
atualmente são muito incipientes
ra dar conta desse processo. A me
que tenhamos a ilusão de que o m
cado resolverá as coisas, mas is
uma ideologia. O mercado é uma
tidade voraz, na verdade ele nã
incomoda muito com o bem-estar
pessoas. Este é um grande probl
que ganha dimensões transnacio
no mundo contemporâneo.

Adorno � Caminham na direçã
vocação da sociologia, que é dec
de alguma maneira a contemp
neidade, seja ela pensada como 
dernidade, pós-modernidade, p
sociedade industrial. Nossa voca
é tentar decifrar as significações 
se mundo que está em processo de
dança e tentar de alguma maneir
uma visão que permita, para além
senso comum, compreender os si
ficados das mudanças e de que m
essas mudanças recriam novas 
mas de vida e de alguma maneira
peram os problemas do passado

Jornal da Unicamp � Na
garante que, apesar de nov
chamado estado moderno per
re, sobretudo pela influên
crescente das grandes c
porações. O estado sobreviv
como está ou a tendência é c
vez mais ver seu papel dimin
do em detrimento dos interes
do mercado?

Boaventura � Desde que temo
sa forma de estado moderno, pra
mente desde o século 17, assistim
períodos muito distintos. Basicam
te são três os grandes princípio
regulação da modernidade: do e

O trabalho
está sendo

reprogramado
a partir da
informática
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para a fragmentação dos saberes�
do mercado e da comunidade. O
temos visto é que entre o princípio

mercado e o princípio do estado
havido uma variação pendular.

períodos em que o estado domina
ercado e outros em que o mercado

mina totalmente o estado. Nós es-
os exatamente num desses
odos. Não é absolutamente elimi-
el a hipótese de que o pêndulo volte
a um reforço dos poderes do esta-
Acredito que os estados vão con-
ar a existir na forma que têm hoje

da por muitas décadas. Penso
bém que eles vão atuar cada vez
s em rede, no âmbito das organi-
ões internacionais que terão cada
mais competências, embora en-

da que elas precisam ser reforma-
O estado é um grande agente des-

novas formas da política global,
já não atua sozinho e sim nessa
a .
olo � Estamos na presença de um
cesso de erosão das soberanias
estados, que estão verdadeira-

nte em crise, sobretudo os estados
eis e pobres. Estamos assistindo
e momento a um descolamento
oberania. Há uma concentração
oderes soberanos nas mãos das

ndes potências econômicas, so-
udo dos Estados Unidos. O gran-
roblema é como submeter o po-
econômico, militar e político dos
dos Unidos a regras gerais e pro-
mentos pré-estabelecidos, ou
como recuperar uma função do
ito internacional.
liveira � Trata-se de um proces-
omplexo. O estado não diminui,
mesmo por que se você olhar os
cessos, inclusive em escala mun-
, eles se fazem utilizando parte
queza pública. O estado é o único
tem poder coercitivo para fazer
dessa riqueza. O tamanho do es-

o não diminui, mas ocorre aquilo
está sendo chamado de auto-

mização do mercado. Não signi-
que não há estado, mas signifi-
izer que a ação estatal é determi-
a em grande medida pelo mer-
o. É este o fenômeno mais intri-
te e que requer, de novo, a reto-

da do diálogo entre a sociologia
economia política.
aymert � Mercado não existe sem
do, apesar das aparências em
trário. Por outro lado, entendo
esse par caminha junto. Quando

ala muito de enfraquecimento do
do, a gente teria que ver de quais
res do estado a gente está falan-

Há setores que não estão enfraque-
s de jeito nenhum. Se considerar-
o orçamento da Defesa dos Esta-
Unidos, constatamos que o esta-
mperial vai muito bem, obriga-
E se a gente considerar as relações
chamado complexo industrial�
tar, ele também vai muito bem.
ra, se considerarmos do ponto de

a da previdência, da saúde etc, é
o que é notado um enfraqueci-

nto muito grande. Antes de co-
ar a pensar no desaparecimento
stado, é preciso ver como funci-
m essas relações entre as cor-
ações, a tecnologia e o estado
sa nova configuração.
eila � Vejo o papel do estado como
damental para pensar inclusive
s grandes problemas da socieda-
ontemporânea e mesmo da soci-

gia contemporânea. Não se pode
r mão do papel social e ambi-

ental do estado. Tudo bem que ele
diminua no sentido corporativo do
termo, mas acho que as suas funções
clássicas devem ser retomadas.

Ridenti �  O estado também mu-
dou. Há aqueles que acham que o es-
tado nacional estaria ultrapassado
na era da globalização. Os próprios
eventos mundiais desse começo de
século, com a postura absolutamente
imperialista dos Estados Unidos, in-
dicam que pelo menos um estado,
que é o norte-americano, está muito
forte. Evidentemente isso muda tudo.
Na União Européia, por exemplo, vo-
cê tem a constituição de uma comu-
nidade supranacional, mas que por
si só também não aboliu os estados
que a compõem. Há mudanças, mas
acho que é um tema específico a ser
estudado pela sociologia política e por
outras ciências. Contudo, vejo que o
estado nacional não está ultrapassa-
do, ainda que não possamos pensá-lo
nos moldes de 50 ou 100 anos
atrás.

Pochmann - Na história
do capitalismo há um em-
bate vigoroso entre o setor
privado, as forças de merca-
do e de outro lado a tentati-
va de regular essas forças
por intermédio do estado.
Havendo capitalismo, em
geral há estado. O tamanho e a capa-
cidade do estado são resultado do
conflito social, da capacidade de or-
ganização da sociedade. A perspec-
tiva do estado contemporâneo de-
penderá, em primeiro lugar, da capa-
cidade de reação da sociedade fren-
te a operância das grandes
corporações. Será possível conviver-
mos com estados exclusivamente
nacionais, quando várias corpora-
ções têm um PIB e uma riqueza supe-
riores aos de vários países? Ou esta-
remos caminhando para esse concei-
to mais atual de governança global,
com uma integração dos estados na-
cionais a partir de uma institucio-
nalidade supranacional capaz de se
contrapor ao poder das grandes cor-
porações?

Ortiz � No contexto da globaliza-
ção, o estado-nação já não possui ma-
is a centralidade que possuía. Isso não
significa que o estado-nação desapa-
recerá, mas sim que ele perde poder.
A questão é: qual é o lugar do estado-
nação no contexto do mundo glo-
balizado, no interior do qual o mer-
cado capitalista tem um papel cen-
tral? A minha impressão é que, ao
longo das próximas décadas, tere-
mos um conflito muito forte entre
estado-nação e mercado. Porque a
contradição não é ideológica, fan-
tasiosa. Trata-se de uma contradi-
ção estrutural da situação na qual es-
tamos todos envolvidos.

Adorno � Como sociólogo, acredi-
to que as mudanças são imperativas.
Elas fazem parte do curso da história.
Não posso imaginar, por exemplo, que
a nossa herança estatal do século 18 e
19 se mantenha intacta, na sua estru-
tura básica neste século 21. As mu-
danças no campo da economia, no
campo da política, o tipo de realinha-
mento que se faz hoje nas relações in-
ternacionais, mostram que o estado na
verdade está reconstruindo seu per-
fil. Possivelmente teremos um estado
diferente do que temos hoje. Mas não
credito, por exemplo, que não tenha-
mos algum tipo de poder político cen-
tralizado que será responsável pela

coordenação da sociedade, pelo mer-
cado. Não acredito, por exemplo, que
as corporações vão substituir o esta-
do. Elas podem ter um poder de força,
mas a capacidade que têm de regula-
mentar a vida como um todo é muito
limitada. Os sujeitos não são meros
agentes pacientes. Certamente esta-
mos num processo bastante acelera-
do de mudanças da configuração do
estado, mas não acho que isso signifi-
que o seu fim.

Jornal da Unicamp � Em deter-
minados países, Brasil incluído, a
violência gera bolsões de poder pa-
ralelo. Até que ponto eles repre-
sentam uma ameaça ao estado

Boaventura �  São uma ameaça,
sem dúvida. Um dos casos aqui na
América Latina mais característico
é o da Colômbia. O problema se agra-
vou com a implosão de estados � vi-

mos isso na África � na me-
dida em que as políticas
transnacionais da globali-
zação neoliberal procura-
ram fundamentalmente
minimizar o seu papel. Re-
tiraram fundos, retiraram
competências, atingindo
frontalmente as políticas pú-
blicas. Isso fez com que os es-

tados se tornassem não-operacionais
em muitos países. Ao fazerem isso, de-
ram asas a que atores assumissem fun-
ções de estado paralelo. É uma situa-
ção preocupante.

Zolo � No caso da Itália, mais pre-
cisamente no fenômeno Berlusconi,
estamos vivenciando uma confusão
crescente entre a dimensão pública
e a dimensão privada. O governo
Berlusconi é perigosíssimo e indica
um futuro nebuloso, porque usou
instrumentos da democracia e do
estado de direito em seu benefício.
Todo o aparato do estado e da cons-
tituição não consegue tecnicamente
impedir essa subordinação a um
grande empresário industrial do se-
tor das comunicações e dos bens i-
mobiliários. Esse fenômeno se veri-
fica também nos Estados Unidos, on-
de grupos da administração Bush
estão profundamente envolvidos no
grande negócio petrolífero. Neste mo-
mento, por exemplo, grandes compa-
nhias de armas, petrolíferas e do taba-
co estão despejando quantidades e-
normes de dinheiro para a próxima
campanha presidencial de Bush.

Oliveira � São, concretamente, u-
ma ameaça. Significa que, na defini-
ção clássica de Weber, o estado já não
detém o monopólio exclusivo da vi-
olência. Nas sociedades ocidentais
criadas e desenvolvidas nessa tradi-
ção, só o estado tem o poder de come-
ter a chamada violência legal. Isso
está escapando. Revela, na verdade,
uma fratura na capacidade do esta-
do em conter a violência dos atores
privados. Isso é de fato uma grave
ameaça, que não se dá só nesses bol-
sões que são mais identificáveis, mas
também na empresa que tende a in-
vadir domínios públicos. No Brasil,
você vê fundações empresariais ten-
tando assumir funções do estado na
educação, no lazer, na cultura e na
formação de mão-de-obra. Isso é u-
ma ameaça também importante à
qual não se presta muita atenção. De
saída, a empresa privada é absolvi-
da, enquanto os bolsões da violência

mais identificáveis são aqueles que
ameaçam a ordem da propriedade
privada. A empresa privada, por sua
vez, é considerada o esteio da propri-
edade privada. Mas ela é, também,
uma ameaça à ordem pública.

Laymert � Vejo esses bolsões como
parte do capitalismo contemporâ-
neo. Narcotráfico é hoje, segundo
alguns economistas, uma potência
mundial. Devia inclusive sentar-se
à mesa com o G-7. Já que é uma potên-
cia, deveria começar a reconhecer o
tamanho dessa encrenca. Nesse sen-
tido, é preciso encarar sem hipocri-
sia o que é isso e em que medida esse
poder paralelo está corroendo os es-
tados nacionais, junto com outras
forças. A primeira questão a ver é a
quem interessa o enfraquecimento
desses estados latino-americanos
com relação ao narcotráfico. E, tam-
bém, como seria o combate ao nar-
cotráfico, se efetivo ou não.

Ridenti � Tenho uma certa resistên-
cia em minimizar a importância do
estado, particularmente no Brasil.
Acho que é muito evidente o que sig-
nifica esse estado. Ao mesmo tempo é
um pouco paradoxal porque você tem
mudanças de partidos e esse estado
acaba se inserindo na ordem mundial
de uma maneira que dá muito pouca
margem de manobra na esfera inter-
nacional. No plano local, o fato de você
ter poderes paralelos nas favelas, por
exemplo, simbolizaria num certo sen-
tido uma dificuldade de o estado estar
presente para fazer suas atividades
de organização social, de fornecer se-
gurança, saúde etc. Em alguns países
da África, e na Colômbia, isso me pa-
rece mais significativo.  No âmbito
local, ainda que algumas favelas este-
jam controladas por traficantes, me
parece que são bolsões muito pontu-
ais. Não vejo que no Brasil isso esteja
assumindo um caráter de desinte-
gração social, como talvez possa ser
o caso em outros países.

Pochmann - São uma ameaça, mas
ao mesmo tempo são o resultado da
ausência do estado. Da incapacida-
de de o estado exercer as funções pe-
las quais ele foi constituído e desen-
volvido. Nós percebemos em São
Paulo que temos um vazio de espaço
público, de intervenção pública, e ao
mesmo tempo o setor privado é inca-
paz de criar condições de inclusão, de
tal forma que a violência termina
sendo a possibilidade gerada num
quadro de ausência do estado.

Ortiz � Não creio que no caso bra-
sileiro tenhamos poderes paralelos
como temos no caso da Colômbia, que
tem as Farc e o narcotráfico estrutu-
rados de uma maneira institucional.
Tampouco como nos países africa-
nos. O caso brasileiro é distinto, não
que não exista narcotráfico, isso está
dentro no contexto do estado-nação.
No entanto, a pergunta é válida já que
uma das discussões, no contexto da
constituição do estado-nação, é a-
quela que diz respeito ao monopólio
da violência. Isso significa que o esta-
do, através de suas forças instituídas
� seja o exército, seja a polícia � esta-
beleceria uma ordem dentro do ter-
ritório nacional. No contexto da glo-
balização, o grande problema é que
existe uma multiplicidade de outros
atores que têm capacidade de utilizar
os meios de violência. Dentro desse
contexto de um território ampliado
do planeta, a manutenção da ordem

e do monopólio da violência, é difícil.
Vide, por exemplo, a invasão dos Es-
tados Unidos ao Iraque. Trata-se de
um ato unilateral de um estado-na-
ção que acredita ter o monopólio da
violência, mas no momento em que
ele ganha a guerra, não consegue
manter a ordem. É um problema sé-
rio que vai se multiplicar durante o
século 21, na medida em que existe um
desenvolvimento hipersofisticado
das técnicas de violência, e na medi-
da que é, e foi difícil, estabelecer uma
ordem de paz. Antes, as fronteiras
dos estados-nações eram suficientes
para se estabelecer essa ordem. Hoje
em dia, já não é. Os grupos que se mul-
tiplicam hoje não se multiplicam a-
penas em relação aos países, mas
também numa esfera transnacional.

Adorno � Num certo sentido, você
tem poderes paralelos em toda a so-
ciedade. Você tem organizações civis,
partidos, empresas, universidades.
Não vejo nenhum problema em re-
lação a isso. O problema é que todos
esses poderes são regulamentados a
partir de uma concepção legítima,
baseada no estado de direito. Esses
poderes estão enfeixados numa con-
cepção fundada num pacto, fundada
em acordos pelos quais nenhum po-
der pode se colocar acima do outro
por sua livre e espontânea vontade.
O problema na verdade é você encon-
trar poderes diferentes que tenham
algum lugar onde possam ser inter-
cambiáveis, onde as negociações
possam existir, sejam os fóruns pú-
blicos de debate, sejam as casas le-
gislativas etc. Os problemas estão
naqueles poderes que agem fora das
regras legítimas do jogo político, do
reconhecimento da vida política, e
poderes que se impõem pelo uso da
força. Por exemplo, no caso de você ter
crime organizado e de como você
traz isso para o campo da legalidade.
No caso da Colômbia, de um lado o
estado perdeu o monopólio estatal da
violência, o que significa que tem gru-
pos da sociedade, por razões diver-
sas, que reivindicam o direito de usar
a violência. Quando você reivindica,
como grupo organizado, o direito de
usar a violência, você está reivindi-
cando que o mais forte vai prevalecer
sobre o mais forte. A sociedade mo-
derna foi construída para proteger
os mais fracos do poder avassala-
dor dos mais fortes. O problema
não é que existam poderes e que ha-
jam poderes diferenciados, mas
sim que você tenha regras pelas
quais você possa tornar os poderes
eqüitativos e evitar que o mais for-
te destrua o mais fraco.
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