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Apresenta~ao

Uma etica do sentido

Norbert Elias demorou a ser reconhecido, ou sequer conhecido, no mundo
academico. Ele faleceu M pouco tempo, a I· de agosto de 1990, em idade
avan~ada - menDS de dais meses antes, completara ooventa e tres anos. E no
cntanto, embors tcoha escrito este Processo Civilizador oa decada de 1930
(primeira edi~iio, 1939, na Sul~a), somente nos anos 70 e que ele alcan~ou urn
reconhecimento mais amplo, comc'rando sua obra a ser citada e a inspirar novas

pesquisas. Com efeito, muitas quesroes que se consideravam menares, por
exemplo a da etiqueta ou das boas maneiras, adquiriram, gra~as ao uso que Elias
fez da ideia de "processo", urn sentido. Provavelmente, alias, e a questiio do
sentido que deve Dortear uma aprecia y80 das indic8yoes mais notaveis desse
soci610go de voca~iio interdisciplinar.
Se DaD articulannos cada elemento da coltura humans, se nio engatarmos 0
que a primeira vista aparece des.cQntinuo e mesmo, com freqilencia, estranho,
absurdo, jamais entenderemos 0 que as homens produzem e como eles vivem.

Norbert Elias adota, assim, como ideia-chave, a tese de que a condi~iio humana
e uma lenta e prolongada constru~iio do pr6prio homem. Essa afirma~iio pode
parecer banal, mas rompe. com a ideia de uma natureza ja dada, bern como com
a da ininteligibilidade ultima de nosso ser: nem a condi~iio humana e absurda
(ela descreve urn sentido), nem este e conferido de uma vez por todas, de fora
de n6s (niio existe urn Deus doador de sentido, nem uma natureza im6tlivel do
homem). Desta convic~iio de principio, Elias retira conseqUencias metodol6gicas
importantes - toma-se imprescindivel, para urn estudo serio do homem, articular

toda sorte de documentos e toda especie de ciencias. Bern antes de Foucault, ele
entende, como 0 autor d'A Arqueologia do Saber, que todo e qualquer texto ou
mesmo geslo de urn pensador merece, por princlpio, a aten~iio de quem 0 estuda,
e da mesma forma os dos niio-pensadores. Uma rede enorme de elementos
significantes assim se constitui,1 com a diferen~a de que para Michel Foucault
o essencial se dara numa relativa sincronia (as epistemes de que ele lratou em
As Palavras e as Coisas), e para Elias numa decidida diacronia - num trajeto

•

que se estira ao longo dos seculos, cobrindo pelo menos todo 0 segundo milenio
da era crista, e que destila urn sentido,

0

da civiliza'1ao entendida como processo,

1 Esses elementos, esta claro, significam enquanto rede, e nso isoladamente.
9
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como verbo que se substantiva, 0 civ.ilizar dos cosrumes. A interdisciplinarldade
assim, para Elias, nao e simples senba ou slogan, mas procedimento que decorre
de suas convicyoes mals profundas, um metodo que esta necessariamente Iigado
a sua doutrina ou, melhor dizendo, a sua filosolia. E porque 0 homem constantemente se constr61 que nada do que e humano - poderia nosso autor dizer e estranbo, a quem pratica esta sorte de estudo. Da! a constante critica a uma
psicologia, uma sociologia, uma hist6ria, uma economia entendidas como especialidades isoladas, fechadas sobre si mesmas.
Da!, tambt!m, uma etica - porque, se propusemos, para algumas teses de
Elias, 0 nome de "filosolia", e pela abrangencia de seu pensamento, que nio se
satisfaz com conhecer as homens, com tentar uma especie de ciencia das ciencias
humanas, mas se estende, tambt!m, a uma doutrina da ayao. Aludi a frase de
Terencio, tio querida do jovem Marx, "homo sum: humani nil a me alienum
puto":' ela assinala tanto um metoda de trabalho quanto uma forte convicyio
moral. Sua relevancia, nestes dois seculos em que se constitulram 0 que chamamos
de ciencias humanas, certamente licara mais clara se lembrarmos 0 papel que
teve, na gestayao deste mundo em que vivemos, a doutrina rousseauniana da
pirie, da piedade oucomiserayao, este sentimento que leva 0 homem a compartilbar 0 sofrimento de todo e qualquer ser vivo. Uma expansiio dos scntimentos,
uma ideia (ou melbor, um afeto) de comunbao com tods a humanidade scm a
menor duvida se vincula com uma disposiyao a cuidar de pessoas e mesmo
assuntos que, sob 0 Antigo Regime, soariam desprezlveis, no sentido literal do
termo: como 0 que nao tem direito a nosso apreyo ou respeito. Ora. esse novo
sentimento de Iigayao com tudo 0 que vive induz tambem uma disposiyao a
conbecer. QuestOes que antes nao mereceriam atenyao passam a ser dignas da
filosofia. Em outras palavras: com a queda do absolntismo e com a Revoluyio
Francesa, dois acontecimentos preparados deste ponto de vista por toda a atividade
dos Philosophes no seculo XVIII, comeya a ter rnn um registro que foi bastante
forte, 0 do desdem, que era parte essencial da maneira aristoerlltica de ver 0
mundo (Iembremos algumas paginas decisivas de Nietzsche, certamente um dos
fil6sofos que melhor entenderam 0 nobre, na Genealogia da Moral: para os
guerreiros, mau

e0

que eles desprezam,

0

para os sacerdotes e os ressentidos, mau e

meramente ruim au de

rna qualidade;

que deriva da maldade, do mal, da
rna inten~ao; 0 militar au 0 nobre se contents com 0 resultado que ve, e desdenha
rernontar ate suas causas; ja 0 padre au 0 sofrido necessariamente tern que reeuar
ate uma intenyao, uma causa que se concebe como estando ancorada na psique
e na moral dos homens). Oeste ponto de vista, podemos sugerir que 0 saber mMs
modemo sobre os seres humanos, sobre n6s, procede de um modo de ver que
tern mais em comum com 0 homem safrido, do que com 0 homem superior,
aquele nobre para quem a miseria e a dor alheias nao constitulam problema. A
dor, na medida em que deixou de ser aceita com naturalidade (assim como deixou

2 Literalmente: "Sou homem: a nada do que
Timoroumenos.

0

e humane eu me considero estranho".

Heauton
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de se admitir como 6bvia a hierarquia de nascimento entre os homens), descortinou urn modo de pensamento em que se espera que ela seja abolida, e com ela
a antiga nobreza, que de alguma forma aparecia como sua s6cia. A um s6 tempo
abandonam 0 palco a naturalidade com que se aceitavam as diferen~.s de
condi~io social - a sociedade toma-se, em definitivo, obra do proprio homem,
a medida que as distin~iies socials deixam de se fundar na natureza e se mostram
apenas artificiais -, e 0 desdem, que os nobres votavam a bom numero de
pessoas, classes ou assuntos - tudo passa a merecer, de algum modo, nossa
observa~io. "Thdo 0 que e humano.. ," a humanidade e uma inven~io do seculo
XVIII, que pode ter tido seus sinais precursores ao longo dos tempos, mas que
somente com a extensio da dignidade humana a c1rculos cada vez mals vastos,
com 0 desenvolvimento ademais do humanitarismo, e que veio a ter 0 alcance
e a dimensioque Ihe conhecemos.
o pr6prio objeto de interesse de Norbert Elias assim aponta uma valora~io
moral, uma op~io pelo homem; isso bem se depreende de paginas que recendem
a -um otimismo ate surpreendente, s'e recordamos que a primeira edir;ao deste
Processo Civilizador data da vespera da Segunda Guerra Mundial; ainda que a
obra tenha sido revisada, seu eixo e 0 de uma cren~a num civilizar do homem
que,embora nio tenba chegado, por enquanto, a seu termo, prossegue. Por que
o nazismo nao chega a destruir, nem mesmo num homem que for~ou ao exfii03 ,
a cren~a em dias melhores? Seja qual for a resposta no plano psicol6gico, no
Intimo a n6s desconhecido do homem Norbert Elias, da perspectiva filos6fiea a
razio a se apresentar e que 0 pensador Elias acreditava no progresso, e que por
sua vez este se funda, em seu pensamento, no pressuposto do sentido. Se os atos
e obras do homem se engrenam num processo, e este tem por sentido a civiliza~ao,
os acidentes que a atrasem nao passam disso mesmo, de meros incidentes de
percurso. E verdade que soa um pouco diffcil entender como pode 0 homem
produzir urn sentido sem que este ja estivesse, desde todo 0 sempre, inscrito em
sua natureza; em outras palavras, como pode Elias afinnar urn sentido na hist6ria
do homem e ao mesmo tempo negar que exista uma natureza humana jll dada?
Sua resposta, vemos, e que 0 sentido se vai produzindo, e que, se 0 conhecemos
a posteriori, nem por isso deixa ele de estar solidamente sustentado par urna
necessidade de razao. E urn argumento, mas nao se pode esquecer que a ele as
ultimas Mcadas foram dando cada vez menos fe. A crltica ao progressismo (uma
critica no plano da teoria, que nao se confunde com urn conservadorismo au
reacionarismo praticos), que tanto se evidenciou nas ciencias humanas durante
as ultimas Mcadas, e em parte uma cr/tica de metodo, que nega possamos abordar
urn objeto, p. ex. a hist6ria do homem, com urn parti pris que, inevitavelmente,
h:i de nos ocultar tudo 0 que dele des toe; e tambem 0 froto das experiencias
diffceis de nosso seculo, em especial 0 genoc/dio e 0 totalitarismo, que tornaram

3 Norbert Elias naseeu em Breslau., na Prussia (atual Wroclaw, na Polonia), em 1897. Era,
portanto, cidadiio alemao, e lecionava em Frankfurt quando, em 1933, com a ascensiio de Hitler
80 poder, escapou para a Franca. depois se instalando na Inglaterra.
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pouco crlvel a ideia de que 0 ser humano caminha para a emancipa~iio ou a
mas e, sobretudo, uma critica ao sentido. Pode haver um sentido niio
propriamente dado (ate aqui Elias daria seu acordo), mas necessario, inevillivel,
na aventura humana? Assim, se a contribui~iio de Norbert Elias e multo bem-vinda
no que diz respeito aD interdisciplinar, ao gosto pelos assuntos que se diziam

reden~iio;

menores -

em especial, os costumes - e mesmo no toeaOle Aideia mais generics

de processo, 0 ponto em que eia parle encontrar resistencia nos pesquisadores
atuais eslll na convic~iio de nosso autor, segundo a qual esse processo destila um
sentido necessario.
Mas com isso tambem nos deparamos com uma dificuldade em se pensar,
hoje, a etica. Uma dimensiio e1ica eslll presente no pensamento de Elias, como
dissemos - a convic~io de que 0 homem· se civitiza, e de que isso constitui urn
valor positivo. Poderlamos afirmar que essa etica porta um sentido consolador;
em tempos adversos, como os do Terceiro Reich, acreditar que

0

homem haveria

de varrer 0 racismo, 0 6dio e 0 horror dava ao soci610go - ou a qualquer pessoa
- uma esperan~a, uma for~a interns para enfrentar os momentos maus, mas sem
que em nada esss crentra se pudesse sustentar racionalmente: urn pensamento do
sentido vale, assim, por sellS efeitos, porque fortalece a alma, nao por sellS
fundamentos, pois niio ha raziio que baste para 0 sustentar. Contudo, tais obje~Oes

quem sabe se possam dirigir a toda etica, a todo pensamento que se proponha tratar
da a~iio e da decisiio humanas do ponto de vista dos valores; em nada afetam a
grandeza das ideias e dos ideais. E se pensarmos assim, se considerarmos que 0
largo vetor que Elias tra~a cobrindo toda a hist6ria do Ocidente - e, hoje, do mundo
_ desde os tempos de Carlos Magno .tem urna validade que niio se esgota nas ideias
de nosso autor a prop6sito do que sucedeu, mas que se estende aos ideais que ele
projeta no rumo do futuro - teremos entio a medida do interesse de sua obra, e
recuperaremoso valor, hoje, do que

e civilizar 0

homem.
RENATO JANINE RIBEIRO

Sete Praias, janeiro de 1993

parte I
FEUDALIZA~AO E

FORMA~AO DO ESTADO

•

introdu~ao

I

Sumarlo da Socledade de Corte
1. Aslulas enlre a. nobreza, a Igreja e os prlnclpes por suas respecdvas pareelas
no conlrole e produ910 da terra prolongaram-se duranle loda a Idade M6dia. Nos
seculos XII e XIII, emerge mals um grupo como pardclpanle nesse entrechoque
de for9as: os privlleglados moradores das cidades, a "burguesla".
o desenvolvllilenlo concrelo dessa luta constanle, e as rela90es de poder entre
os adverlllirios, vadam profundamenle conforme os palses. 0 resultado dos
conflltos, por6m, 6, em sua estrulura, quase sempre 0 mesmo: em lodos os maiores
palses da Europa Condnenlal, e ocaslonalmenle tamb6m na Inglalerra, os
prlnclpes ou seus representantes lerminam par acumular uma concentra9iio de
poder ao qual nlo se comparam os demals estados.' A aUlarquia da maioria, e a
parcela de poder dos estados, vila sendo reduzldas passo a passo, enquanlo se
consoUda 0 poder di·tatorial, ou "absolulo", de uma Iinlca figura suprema, por
malor ou menor perlodo. Na Fran9a, Inglalerra enos palses sob 0 mando dos
Hababurgo essa figura 6 0 rei; nas regloes aleml e ltaliana, cabe esse papel ao
aenhor territorial.
2. Numerosos esludos deserevem, por exemplo, como 05 rels franceses, de
Felipe Augusto a Francisco I e Henrlque IV, aumentam seu poder, ou como 0
eleltor Frederico Gullherme pOe de lado 05 estados regionals, em Brandenburgo,
como os Medici agem de Idendca manelra com 05 patrlclos e 0 senado em
Floren9a ou, BInda, como os Tudor fazem a mesma colsa com a nobreza e 0

* uEst.dos" no sentido de estamentos ou no que tern a expressio uTerceiro Estado'-: trata~se
portanto dos estados que compOem 0 Bstado medieval e modemo (conv~m lembrar que, na
6poca, 0 lenno "Bstodo" Dio liMa 0 . .ntido que depais odquiriu). (RJR)
IS
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parlamento na Inglaterra. Em toda parte, 0 que vemos sio os agentes individuais
e seus atos, e 0 que se descreve sio suas fraquezas e talentos pessoais. Nio hlI
dlivida de que e frutlfero e mesmo indispensavel estudar a historia dessa maneira,
como urn mosalco de a~oes individuais de pessoas isoladas.
Nao obstante, e evidente que alguma coisa mais acontece nesse contexto, alem
da emergencia fortuita de urna serie de grandes prlncipes e da ocasional vit6ria
de numerosos senhores territoriais ou de reis sobre estados, roais ou menos pela

mesma epoca. Nio e sem motivo que falamos em uma era de absolutismo. 0
que encontra expressao nessa mudan~a na forma da domina~io polltica e uma
mudan~a estrutural, como urn todo, na sociedade ocidental. Nao apenas reis
isolados expandem seu poder, mas, c1aramente, as institui~oes socials da monarquia ou do principado adquirem nova importiincia no curso de urna transforma~o
gradual de toda a sociedade, uma importiincia que simultaneamente confere novas
oportunidades de poder aos maiores prlncipes.
Por urn lado, podemos indagar como este ou aquele homem adquiriu poder,
ou como ele ou seus herdeiros
"absolutismo" .

0

aumentaram ou perderam, no contexto do

Por outro, podemos perguntar com base em que mudan~as socials a institui~ao
medieval do rei ou do principe adquiriu, em certos seculos, 0 carater e poder a
que se referem conceitos como "absolutismo" ou Hdespotisrno", e que estrutura

social, que desenvolvimento das rela~oes humanas, capacitaram a institui~io a
preservar essa forma por urn maior ou menor periodo de tempo.
Ambos os enfoques Iidam com mois ou menos 0 mesmo material. S6 0 segundo,
porem, atinge 0 plano da realidade historica, no qual ocorre 0 processo civilizador.
Nao roi meta coincidencia que, nos mesmos seellios em que rei ou principe

adquiriram status absolutista, a

conten~io

e

modera~io

das paixoes discutidas

no volume anterior, a "civiliza~ao" do comportamento, aumentasse visivelmente.
Nas citayoes antes reunidas para demonstrar essa alteray80 no comportamento,
evidenciou-se 0 alto gran em que essa-mudanC;8 se associou afonnac;8.o da ordem
hierarquica, tendo 8. Crente 0 govemante absoluto, ou em lermos rnais amplos,
sua corte.
3. Isto porque a corte, igualmente residencia do principe, assumiu urn novo
aspecto e urna nova importAncia na sociedade ocidental, em urn movimento que
se espalhou lentamente pela Europa, para refluir novamente, mais cedo aqui,

mals tarde ali, durante a epoca que denominamos "Renascen~a".
Nos movimentos desse periodo, as cortes foram se tomando 0 modelo concreto
e os centros formadores do estilo. Na fase precedente, elas haviam sido for~adas
a dividir ou mesmo a abdicar inteiramente dessa fun~io em favor de outros
centros, segundo a balan~a de poder predominante - ora a Igreja, ora as cidades,
quando nio as cortes dos grandes vassalos e cavaleiros, espalhadas pelo pals. A
partir dessa epoea, nos regioes germinieas e, particularmente, nas protestantes,
as cortes das autoridades centrais ainda repartem essa funlY8.0 com as universidades, que formam as burocracias dos principes, ao passo que nos pa{ses
rominicos, e talvez em todos os cat6licos - esta ultima hip6tese ainda precisa
ser comprovada - a importincia das cortes como autoridade social, como fonte

jeudalizafdo e jormaftIo do estado
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e origem de modelos de comportamento, excede de muito a da universidade e
todas as demais fonnayoes sociais entao existentes. Os primordios da Renascenya
em Florenya, caracterizados por homens como Masaccio, 3hilberti, Brunelleschi
e DonateJlo, nao chegam a constitulr urn estilo Inequlvoco de corte. Ja a Alta
Renascenya italiana, e ainda mais precisamente 0 barroco e 0 rococo, as estilos
Luis XV e Luis XVI, sao efetivamente de corte, como afinal de contas tambem
acontece com 0 "Imperio", alnda que de forma mals transitoria e ja permeada
de elementos Industrials e burgueses.
Nas cortes, evolui uma fonna de sociedade para a qual nao existe urn tenno
especlfico e inequlvoco em .Iemao pela obvla razao de que, na Alemanba, esse
tipo de associaQao humana nullca adquirlu import8ncla fundamental e decislva,
exceto, no maximo, apenas na forma fmal e passagelra que assuutiu em Weimar.
o concelto alemao de "boa sociedade" ou, mals slmplesmente, de "sociedade"
no sentido de monde, tal como a formaQao social correspondente ao mesmo,
carece da nltida definiQao dos termos frances e Ingles. Os franceses fa lam de la
societe polie. E os termos franceses bonne compagnie ou gens de la Cour, ou 0
Ingles "Society", revestem-se de conotaQoes semelhantes.
4. A mais influente das sociedades de corte deseovolveu-se, como sabernos,
na PranQa. A partir de Paris, os mesmos codigos de conduta, maneiras, gosto e
Iinguagem dlfundlram-se, em v.rlados periodos, por todas as cortes europelas.
Mas Isso nao aconteceu apenas porque a PranQa fosse 0 pals mals poderoso da
epoca. Somente se tomou posslvel porque, em uma transformaQao geral da
socledade europela, formaQoes socials semelhantes, caracterlzadas por formas
analogas de relaQoes humanas, surglram por toda a parte. A aristocr.cia absolutista
de corte dos dernais paises iospirou-se oa nayao mais rica, mais poderosa e mais
centralizada da epoca, e adotou .quilo que se adequ.va as suas proprlas
necessldades sociais: maneiras e Iinguagem refmadas que a distinguiam das
camadas Inferiores da socied.de, N. PranQa ela via, plenamente desenvolvldo,
algo que nascera de uma situaQao social semelhante e que Se ajustava a seus
proprlos Ideals: pessoas que podlam exiblr seu status, enquanto observavam
tamMm as sutilezas do Interciimblo social, definindo sua rel'Qao ex.ta com todos
acima e abaixo atraves da maneira de cumprimentar e de escolher as palavras
- pessoas de "dlstlnQao", que doutinavam a "civilidade", Ao adotarem a
etiqueta francesa e 0 cerimonial parisiense, os varios govemantes obtiveram os
Instrumentos que desejavam para tomarem manifesta sUa dignidade, bern como
visivel a hierarquia social, e fazerern todas as demais pessoas, em primeiro lugar
e acima de tudo a nobrez. de corte, conscientes de sua poslQao dependente e
subordinada.
S. TamMm aqui nao basta observar e descrever Isoladamente os eventos
particulares ocorridos em diferentes paises. Urn novo quadro emerge e urna nova
compreensao se alcanya se varias cortes ocidentais distintas, com suas maneiras
relativarnente unifonnes, sao consideradas como vasos cornunicantes oa sociedade
europela em gera!. 0 que comeQa a constituir-se aos poucos, nos fins da Idade
Media, nao e apenas urna sociedade de corte aqui e outra ali. E urna aristocracia .
de corte que abraQ' toda • Europa Ocidental, com seu centro em Paris,
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dependencias em todas as demais cortes e afloramentos em todos os outros
clrculos que alegavam pertencer a "Sociedade", notadamente 0 estrato superior
da burguesia e ate, em cerla medida, .em camadas da classe media.
Os membros dessa sociedade multiforme falam a mesma lingua em toda a
Europa, inicialmente 0 italiano e, depois, 0 frances: leem os mesmos livros, tern
o rnesmo

g0510,

as mesmas maneiras e -

com diferenyas -em gran - -0 rnesrno

estilo de vida. Nao obstante suas divergencias pollticas, que nao sao poucas, e
as numerosas guerras que travam entre si, orientam-se com quase unanimidade,

em perfodos mais ou menos longos, na dire9ao de um centro que e Paris. A
comunicayao social entre uma corte e outra, isla e, no interior da sociedade
aristocratica de corte, durante muito tempo e mais forte do que entre uma corte
e outros estratos de seu pr6prio pais. Uma expressao disso e a lingua comum
que elas falam. Mais tarde, de meados do seculo XVIII em diante, mais cedo
em um pals e um pouco depois em outro, mas sempre se conjugando com a
ascensao da classe media e 0 gradual deslocamento do centro de gravidade polltica
e social da corte para as varias sociedades burguesas nacionais, os la90s enire
as sociedades aristocraticas de corte de diferentes na90es sao lentamente afrouxados, mesmo que nunca cheguem a se romper de todo. A lingua francesa cede
lugar, DaD sem lutas violentas, as linguas nacionais burguesas, mesmo na classe

alta. A pr6pria sociedade de corte toma-se cada vez mais diferenciada, da mesma
maneira que acontece com as sociedades burguesas, sobretudo quando a velha
sociedade aristocratica perde, de repente e para sempre, seu centro, com a
Revolu9ao Francesa. A forma nacional de integra9ao substitui a que se baseava
ns situa~ao social.
6. Ao estudar as tradi90es sociais. que fomecem a base comum e a unidade
mais profunda das varias tradi90es nacionais no Ocidente, devemos pensar nao
s6 na Igreja Crista, na heran9a comum romano-latina, mas tambem nessa ultima
grande forma9ao social pre-nacional que, parcialmente a sombra das divergencias
nacionais que lavravam na sociedade ocidental, ergueu-se acima dos estratos
inferior e intermediario nas diferentes areas IingUlsticas. Aqui se criaram os
modelos do interciimbio social mais pacifico de que, em maior ou menor grau,
todas as classes precisavam, depois da transforma9iio da sociedade europeia
ocorrida ao fim da Idade Media; aqui os habitos mais rudes, os costumes mais
soltos e desinibidos da sociedade medieval, com sua classe guerreira superior e
o corolario de uma vida incerta e CODstantemente ameayada, sio Hsuavizados",
"polidos" e "civilizados". A pressao da vida de corte, a disputa pelo favor do
principe ou do "grande" e depois, em termos mais gerais, a necessidade de
distinguir-se dos outros e de lutar por oportunidades atraves de meios relativamente paclficos (como a intriga e a diplomacia), impuseram uma tutela dos afelos,
uma autodisciplina e um autocontrole, uma racionalidade distintiva de corte, que,
DO inicio, fez que 0 cortesiio parecesse a seu opositor burgues do seenla XVIII,
acima de tudo na Alemanha mas tambem na Inglaterra, c'omo 0 supra-sumo do
homem de razan.
Nessa sociedade aristocratica de corte, pre-nacional, foram modeladas au, pela
menos, preparadas partes dessas injun90es ·e proibi90es que ainda hoje se
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percebem, nia obstante as diferenyas nacionais, como algo comum aD Ocidente.

Poi delas que os povos do Ocidente, a despeito de suas diferen~as, receberam
parte do selo comum que os constitui como uma civiliza~ao especlfica.
Uma serie de exemplos demonstra que a forma~ao gradual dessa sociedade
absolutista de corte foi acompanhada por urn civilizar da economia das pulsoes
e da conduta da classe superior. E indica tambCm com que coerencia essa maior
conten~io e regula~ii.o de anseios elementares se associa aD aumento do cantrole
social, e da dependencia da nobreza face ao rei ou ao principe.
De que maneira aumentaram essas Iimita¢es e dependencia? De que modo
urna classe superior de guerreiros ou cavaleiros relativamente independentes foi
suplantada por urna classe superior de cortesao mais ou menos pacificados? Por
que teria sido a Influencia dos estados progressivamente reduzida no curso da
Idade Media e nos come~os do per/odo moderno e por que, ma/s cedo ou mais
tarde, veio a se estabelecer 0 governo ditatorial "absoluto" de uma tlnlca figura
e, com ele, a compulsao da etiqueta de corte, a pacifica~ao de territ6rios rna/ores
ou menores por Inlciativa de urn tInIco centro, que se consolidou por urn per/odo
mals longo ou mais curto em todos os palses da Europa? A sociogenese do
absolutismo ocupa, de fato, uma posi~ao decisiva no processo global de civiliza~o. A civiliza~ao da conduta, bern como a transforma~ao da consciencia
humana e da composi~ao da libido que Ihe correspondem, nao podem ser
compreendidas sem urn estudo do processo de transforma~ao do Estado e, no
seu Interior, do processo crescente de centraliza~ao da sociedade, que encontrou
sua prirneira expressao vislvel na forma absolutista de governo.

II

Uma

Considera~iio

Exploratoria da Sociogenese
do Absolutismo

I. Alguns dos mecanlsmos mais importantes que, em fms da Idade Media,
foram aumentando 0 poder da autoridade central de urn territ6rio podem ser
descritos sumariamente neste estagio preliminar. Eles foram, de modo geral,
semelhantes em todos os rna/ores palses do Ocidente, e isso pode ser observado
com especial clareza no desenvolvimento da monarquia francesa.
A expansao gradual do setor mon.etario da economia, a expensas do setor de
traea, ou escambo, em uma dada regHio Da Idade Media gerDu conseqiiencias
mnito diferentes para a maior parte da nobreza guerreira, por urn lado, e para 0
rei au principe, por Dutro. Quanta mais maeda entrasse em circula~ao numa
regiio, maior seria 0 aumento dos pre'10s. Todas as classes cuja rends nao
aumentava a mesma taxa, lodas aqueles que viviam de rends fixa, ficavam em
situa~ao

desvantajosa, sobretudo os seohores feudais, que auferiam foros fixos

por suas terras.

20

formafao do estado e dvi/izaftlO

As fun~oes SOCl8JS cuja renda se elevava com essas novas oportunidades
passaram a desfrutar de vantagens. Incluiam elas certos setores da burguesia,
mas, acimade tudo, 0 rei, 0 senbor central. Isto porque a maqulna de coleta de
Impostos Ihe conferia uma parcela da riqueza crescente; para ele se encaJUlnhava
parte de todos os lucros obtidos nessa area, e sua renda, em conseqilencia, crescia
em grau extraordlnarlo com a circula9ao cada vez malor da moeda.
Como'sempre acontece, esse mecanismo funcional s6 fol explorado aos poucos
e, por assim dizer, retrospectiv8 e conscientemente pelas partes interessadas 1
sendo adotado em um estOglo relatlvaJUente posterior pelos govemantes como
principlo de polftica intema. Teve como primeiro resultado um aumento mais ou
menos automatico e conSlante da renda do suserano. Esta foi uma das precondi90es sobre as quais a institni9ao da monarquia obteve gradualmente seu carater
absoluto 0).1 ilimitado.
2. A medida que cresciam as oportunidades fmanceiras abertas afun9ao central,
o mesmo acontecia com seu potencial militar. 0 homem que tinha asua disposi9ao
os impostos de todo um pais estava em situa9ao de contratar mals guerrelros do
que qualquer outro; pela mesma razio, tomava-se menos dependente dos servi90s
de guerra que 0 vassalo feudal era obrigado a prestar-Ihe em troca da terra com
a qual fora agraciado.
Esse fol tambem um processo que, como todos os demais, come~ou multo
cedo mas s6 aos poucos culmlnou na forma9ao de Instltul90es definidas. Ate
mesmo Ouilherme, 0 Conquistador, invadiu a Inglaterra com um exerclto que s6
em parte consistia de vassalos, sendo 0 resto constltuido de cavaleiros a seu
soldo. Entre essa epoca e a cria9ao de exercitos permanentes pelos senhores
centrais transcorreram seculos. Um pre-requlslto para a existencia desses exercitos, a parte a renda crescente gerada por Impostos, era 0 excesso de potencial
humane - ou a discrepancia entre 0 Dumelo de pessoas e 0 Dumero e lucratividade

de empregos disponiveis em uma dada socledade, 0 que hoje conbecemos como
udesemprego" . Areas que sofriam com excedentes desse lipa, como, por exempla,

a Sui9a e partes da Alemanba, fomeciam mercenarios a todos aqueles que tlnbam
meios de sustenlli-Ios. Multo mais tarde, as lliticas de recrutamento de Frederico,
o Orande, mostraraJU as solu90es possiveis a um principe quando 0 potencial
humane disponivel em seu territ6rio nao e suficiente para finalidades militares.
A supremacia militar que acompanbava a superioridade financeira constituiu, por
conseguinte, 0 segundo pre-requisito decisive que permitiu ao poder central de
uma regiao assumir um carater "absoluto".
.
A transforma9ao das tecnicas militares acompanbou e refor90u esse fenomeno.
Ora9as ao lento desenvolvimento das armas de fogo, a massa de soldados de
infantaria comuns tomou-se militannente superior aos nobres, inferiores em
mimero, que combatiam montados. Isso acontecia, lambem, em proveito da
autoridade central.
o rei, que na Fran9a de inicios da dinastla Capeto, por exemplo, pouco mals
era do que urn barao, urn senhol territorial entre outros de igual poder, e as vezes
ate menos poderoso, obteve com sua malor recelta a posslbilidade de desfrutar
de uma supremacia militar sobre todas as for9as de seu pais. Qual das fammas
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nobres a que conseguiria, em casas especificos, conquistar a coroa e, com ela,
obter acesso a essas oportunidades de poder, era uma situayio que dependia de
uma grande serie de fatores, incluindo os talentos pessoais dos indivlduos e, nio
raro, a sorte. Jo. 0 aumento das oportunidades de poder fmanceiro e militar que,
aos poucos, foram se associando a monarquia nio dependia da vontade ou dos
talentos do individuo; na verdade, seguia uma estrita regularidade, constatada
em todos os casos em que se observam processos sociais.
Esse aumento das oportunidades de poder em mios da funyio central constitula
assim mais uma condiyio previa para a pacificayio de um dado territorio, maior
ou menor, conforme fosse 0 caso, a partir de um "nico centro.
3. As duas series de fenomenos que ocorreram em beneflcio de uma forte
autoridade central foram, em todos os casos, prejudiciais ao velbo estamento
medieval dos guerreiros. Nio mantinba ele conexio direta com 0 crescente setor
monetario da economia. Dificilmente podia obter qualquer lucro direto com as
novas oportunidades de renda que se ofereciam. Sentia apenas a desvalorizayio,
o aumento dos preyos.
Ca1culou-se que uma fortuna de 22.000 francos no ano 1200 valia 16.000
francos em 1300, 7.500 francos em 1400 e 6.500 em 1500. No seculo XVI, esse
movimento acelerou-se, 0 valor da soma caiu para 2.500 francos e 0 mesmo
sucedeu por toda a Europa '.
Um movimento que se originou em epoca muito recuada da Idade Media
passou por extraordinaria acelerayio no secwo XVI. Do reinado de Francisco I
ate 0 ano 1610 apenas, a libra francesa foi desvalorizada na razio de aproximadamente 5 a 1. A importiincia dessa curva de desenvolvimento para a transformayio da sociedade assumiu proporyoes muito maiores do que pode ser deserito
em poucas palavras. Enquanto erescia a cireulayio da moeda e se desenvolvia a
atividade eomercial, enquanto as classes burguesas e a reeeita da autoridade
central se expandiam, eala a renda de toda a nobreza restante. Alguns cavaleiros
viram-se reduzidos a pobreza, outros tomavam pelo roubo e a violencia aquilo
que nio mais podiam obter POt meios pacificos, e outros ainda conseguiam
livrar-se de apuros, por tanto tempo quanto posslvel, vendendo suas propriedades;
e, finalmente, boa parte da nobreza, foryada por essas cireunstiincias e atralda
pelas novas oportunidades, entrou para 0 serviyo de reis ou prlncipes que podiam
pagar. Tais eram as op~oes economicas abertas a uma classe gueneira nao
vinculada ao erescimento da cireulayio monetllria e a rede de eomercio.
4. J8. mencionamos como a tecnologia da guerra atuou em detrimento da
nobreza: a infantaria, os desprezados soldados a pc, tomou-se mais importanle
em batalba do que a eavalaria. Nio apenas se quebrava, dessa forma, a
superioridade militar do estado medieval do guerreiro, mas tambem seu monop6lio de armas. Uma situa~ao em que todos os nobres eram gueneiros OU,
reciprocamente, em que lodos os guerreiros eram nobres, come~ou a transformar-se em outra na qual 0 nobre era, na melbor das hip6teses, urn oficial de
tropas plebeias que tinbam que ser remuneradas. 0 monop6lio das armas e do
poder militar passou de todo 0 estado nobre para as miios de um Iinieo membro,
o principe ou rei que, apoiado na renda tributaria de toda a regiio, podia manter
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o maior exercito. Por isso mesmo, a maior parte da· nobreza mudou, de guerreiros

au cavaleiros relativamente livres, para guerreiros ou oficiais assalariados a
serviyo do suserano.
Esses foram alguns dos principais aspectos dessa transfonna9iio estrutural.
S. Mas houve outro, tambOm. A nobreza perdeu poder social com a expansiio
do setar monetario da economia, enquanto aumentava 0 pader das classes
burguesas. Mas, de modo geral, nenhum dos dois estados mostrou ser forte 0
suficiente para obter a predominiincia por urn per/odo prolongado. Tensiles
constantes em toda parte irrompiam em lutas ocasionais. As frentes de batalha
cram complicadas e variavam muito de caso a caso. Ocorreram alianyas ocasionais

entre grupos da nobreza e da burgnesia e tambOm fonnas transit6rias e mesmo
rusoes entre subgrupos dos dais estados. Mas, como quer que fosse, a ascensao

e 0 poder absoluto da institui9iio central invariavelmente dependiam da existencia
continua de tal tensiio entre nobreza e burguesia. Uma das precondi9iles estruturais
para a monarquia, ou 0 prlncipado absoluto, era que nenhum dos estados ou
grupos obtivesse a predominiincia. as representantes da autoridade central
absoluta, por isso mesmo, tinham que estar constantemente alerta para garantir
esse equillbrio Inslivel no territ6rio. Nos casos em que se rompia 0 equillbrio,
em que urn linieD gropo au classe se tornavam fortes demais, au em que grupos
aristocraticos e da alta burguesia se aliavam temporariamente, a supremacia do

poder central corria serio risco ou - como no caso da Inglaterra -

tinha seus

rliss contados. Dessa maneira, observamos freqiientemente entre os governantes

que, enquanto um protege e promove a burguesia porque a nobreza parece
poderosa demais e, por isso mesmo, perigosa, outro se inclina. para a nobreza,
porque esta se tomou muito fraca ou porque a burguesia se mostra muito refrataria,

sem contudo que

0

outro lado jamais seja inteiramente negligenciado. as

govemantes absolutos eram obrigados, estivessem ou nao inteiramente conscientes disso, a manipular esse mecanismo social, que nao haviam criado. Sua
existencia social dependia da sobrevivencia e funcionamento de tal mecanismo.
Eles, tambem, estavam presos a regularidade social com a qual eram obrigados
a conviver. Essa regularidade e a eslrutura social a ela correspondente emergiram,
mais cedo ou mais tarde, com numerosas modificayoes, em quase todos os pafses
do Ocidente. Mas elas assumem urn delineamento claro apenas se observadas no
processo de emergencia, atraves de urn exemplo concreto. 0 desenvolvimento
na Franya, a pais em que esse processo, a partir de .um momenta particular,
assumiu a forma moos direta, servini aqui como exemplo.

capitulo urn
Dinarnica da feudalizayao

I
Introdu~iio

I. Se, em tennos do poder de suas autoridades centrais, comparamos a Fran,a,
a Inglaterra e 0 Imperio Gennanico em meados do seculo XVII, 0 rei de Fran,a
destaca-se como particularmente forte em rela~io ao rei ingles e ainds mais no
tocante ao imperador gennanico. Essa constela,ao constitui 0 resultado de uma
evolu,ao muito longa.
Em fins do perlodo carollngio e come9Os da dinastia Capeto, a situa,ao e
quase 0 inverso. Nessa epoca, 0 poder central dos imperadores genniinicos era
forte em compara,ao com 0 dos monarcas franceses. E a Inglaterra nao passara
ainda por sua decisiva unifica,ao e reorganiza,ao sob os nonnandos.
A partir dessa epoca, 0 poder central no Imperio Genniinico vai desmoronando
sem retorno - ainda que com ocasionais interrup,oes.
Na .Inglaterra, com..ando com os nonnandos, perlodos de forte poder real
altemam-se com a preponderancia dos estados ou do par1amento.
Na Fran,a, a partir do inlcio do seculo XII, 0 poder do rei cresce - mais
uma vez, com interrup,oes - de fonna bern regular. Uma linba continua perpassa
a partir dos Capeto, passando pelos Valois e chegando aos Bourbon.
Nada nos pennite supor que essas diferen,as obedecem a qualquer tipo de
compulsao. Com grande lentidao, as diferentes provlncias dos tres palses fundem-se em unidades nacionais. No inicio, enquanto pennanece relativamente
pequena a integra,ao das lireas que serao conbecidas mais tarde como ..Fran,a..,
Alemanha n, ulbilia" e ulnglaterra" t elas nio rem muita importAncia. como
organismos sociais, no equillbrio das for,as hist6ricas. As principais curvas de
desenvolvimento na hist6ria dessas na,oes sao, nessa fase, incomparavelmente
mais influenciadas pelas fortunas e info.rttlnios de indivlduos, pelas qualidades
pessoais, pelas simpatias, antipatias e "acidentes", do que mais tarde, quando· a
U
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Ulnglaterra", "Alemanha n ou "Pranya" transfonnaram-se em fonnayoes socials

com uma estrulUra bastanteespec!fica e urn impulso e regularidade proprios. No
comeyo, as linhas historicas de desenvolvimento sao codeterminadas maclyamente por fatores que, do ponto de vista da unidade posterior, nao se revestem
de uma necessidade intrlnseca.' Mais tarde, gradualmente, com a crescente
interdependencia de maiores areas e populayiies, emerge urn padrao que,
segundo as circunstiincias, limita ou abre oportunidades aos caprichos e
interesses de indivlduos poderosos ou mesmo de grupos especlficos. Mais tarde,
e so mals tarde, e que a diniimica do desenvolvimento inerente a essas unidades
socials supera 0 rnerarnente acidental au, pete menps, rnarca-o com seu sela
distintivo.
2. Nada ainda nos permlte supor qualquer necessidilde irresistlvel determinando
que seria em tOIDO do ducado de Francia, a "Ilha de Franya", que a nayao se
cristalizaria. Cultural e tambem politicamente, as regiiies meridionais da Franya
mantinham layos muito mals fortes com as do norte da Espanha e regiiies italianas
limltrofes do que com a area em toIDo de Paris. Sempre houvera uma diferenya
muito grande entre as regioes antigas, mais celto-romanicas da Provenys, a langue
d'oc, e as partes de langue d'orl, isto e, regiiies com uma influencia franca mais
forte, selma de tudo as que se situavam ao norte do Loire, juntamente com 0
Poitou, 0 Berry, a Borgonha, Saintonge e 0 Franco-Condado.'
Alem do mais, as fronteiras orientais estabelecidas pelo Tratado de Verdun
(843), e mais tarde pelo Tratado de Meerssen (870), para 0 Imperio Franco do
Ocidente eram multo diferentes das fronteiras entre as regiiies que gradualmente
emergiram como a HFran93 0', a

o

U

Alemanha" .e a

u!taHa'~.

Tratado de Verdun fixava como fronteira oriental do Imperio Franco do
Ocidente uma linha que, a partir do atual golfo do Leao ao sui, aproximava-se
da margem ocidental do R6dano seguindo entiio para 0 norte ate a Flandres. A
Lorena e a Borgonha - excetuado 0 ducado a oeste do Sa6ne - e, por
conseguinte, Aries, Lyon, Trier e Metz situavam-se fora das fronteiras do Imperio
Franco do Ocidente, enquanto, ao sui,
DO sell interior.4

0

condado de Barcelona permaneda ainda

o Tratado de Meerssen estabelecia 0 R6dano como fronteira direta no sui
entre os Imperios Franco do Ocidente e do Oriente, a partir de onde seguia 0
Isere e, mais ao norte, 0 Masela. Trier e Metz, partanto, lomarsm-se cidades
fronteiri98s, como aconteceu ao norte com Meerssen, a cidade que deu nome ao .

tratado. A fronteira terminava finalmente ao norte do Reno, na regiao da Frlsia
meridional.
Essas fronteiras, porem, nem separavam Estados, nem povos nem na~oes, se
por estes entendemos fonna~oes sociais que sao, em qualquer sentido, unificadas
e esUiveis. No maximo, eram estados, povos, na~oes em fonna~ao. Nessa fase,

o aspeclo mais notlivel de todos os maiores territ6rios era seu baixo nlvel de
coesao, 0 poder das foryas centrlfugas que tendiam a desintegra-Ios.
Qual a natureza dessas foryas centrlfugas? Que peculiaridade de estrutura
desses territ6rios Ihes confere seu poderio particular? E que mudanya na estrulUra
da sociedade, dos seculos XV, XVI ou XVII em diante, concede finalmente as

r
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autoridades centrais preponderancia sobre todas as for~as centrlfugas e, dessa
forma, proporciona aos territ6rios maior estabilidade?

II
For~as

na

Centralizadoras e Descentralizadoras
Configura~iio Medieval de Poder

3. a enorme imperio de Carlos Magno foi plasmado pela conquista. Niio hi!
duvida de que a fun~iio blIsica de seus predecessores, e mais ainda a do pr6prio
Carlos, foi a de comandante de exercito, vitorioso na conquista e na defesa.
Proporcionou ela as funda~6es de seu poder real, renome e for~a social.
Como comandante de exercito, Carlos Magno controlava a terra que conquistava e defendia. Como principe vitorioso, premiou com terras os guerreiros que
Ihe seguiam a Iideran~a. E, em virtude dessa autoridade, manteve-os coesos,
mesmo que suas terras se espalhassem por todo 0 pais.
a imperador e rei niio podia supervisionar sozinho todo 0 imperio. Despachou
pela terra amigos e servidores de contian~a para fazer cumprir a lei em seu nome,
assegurar 0 pl\jPUllento de tributos e a presta~iio de servi~os, bem como punir
quem resistisse. Niio Ihes remunerava os servi~os em dinheiro. A moeda certamente niio era de todo inexistente nessa fase, mas circulava apenas em medida
muito Iimitada. As necessidades oram atendidas, na maior parte, diretamente pela
terra, os campos, as florestas e os osllibulos, sendo a produ~iio de iniciativa da
familia. as condes, duques, ou como quer que fossem chamados os representantes
da autoridade central, tiravam tambem seu sustento, e 0 de seus agregados, da
terra com a qual os agraciara a autoridade central. De conforrnidade com a
estrutura economica, a maquina de gov,emo nessa fase da sociedade era muito
diferente da que seria utilizada polos KEstados" em fase posterior. A maioria dos
"oticiais", segundo se disse a respeito dessa fase, "eram agricultores que
desempenhavam deveres 'oticiais' apenas durante perlodos estabelecidos ou no
caso de fatos imprevistos, e portanto cabia mais compara-los a donos de terra
exercendo poderes policiais e judiciarios".' Com esse papel judiciario e mailtenedor da lei Se combinavam fun90es militares; eram guerreiros, comandantes de
grupos mais au menaS marciais e de todos os demais senhores de terra ria area

que 0 rei Ihes dera, contra qualquer amea9a de urn inimigo extemo. Em suma,
todas as fun~6es de governo eram enfe\xadas em suas miios.
Tal contigura~iio de podor peculiar, porem, que nessa fase constitula urn
indicador da divisiio de trabalho e da diferencia~iio, gerava constantes tens6es
que decorriam de sua pr6pria ostrutura. Engendrava certas seqUencias tipicas de
eventos que - com algumas moditica~6es - repetiam-se numerosas vezes.
4. Quem quer que houvesso sido antes \nvestido pelo suserano nas fun~6es
de govemo numa area determinada e assim se tomava 0 senhor efetivo dessa
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area, nio mais dependia do poder central para sustentar-se e proteger a si mesmo
e seus dependentes, pelo menos enquanto nio fosse amea~ado por um inimigo
extemo mais forte. A primeira oportunidade, por conseguinte, logo que 0 poder
central demonstrasse 0 Menor sinal de fraqueza, 0 govemante local ou seus
descendentes procuravam mostrar seu direito e capacidade de govemar 0 distrito
que Ihes fora confiado e sua independencia daquela autoridade.
Ao longo dos seculos, os mesmos padroes e tendencias reaparecem constantemente nessa maqnina de govemo. Os govemantes de partes do terrilorio do
suserano, os duques e chefes locais, constituem em todas as ocasioes um perigo
para 0 poder central. Prlncipes e reis viloriosos, com a for~a dos exercitos que
comandam e da

prote~io

que garantem contra as inimigos extemos, esforyam-se,

com um sucesso inicial, para enfrentar esse perigo na area que controlam. Sempre
que poss/vel, substituem os govemantes locais por seus proprios amigos, parentes
au servidores. Mas em pOllca tempo, nao raro dentro de uma gerayao, 0 mesmo

roteiro anteriot se repete: os antigos representantes do govemo central fazem 0
que podem para recuperar 0 controle que tinham sobre a regiio, como se ela
fosse propriedade heredit:lria de sua familia.
Ora sio os comes palatii, os antigos superintendentes do palacio real, que
querem tomar-se govemantes independentes de uma regiio; ora sio os margraves.
duques, condes, barOes ou servidores do rei. Em ondas sncessivas, os reis.
fortillecidos pelas conquistas, enviam as varias partes do pals seus amigos.
parentes ou servidores de confian~a, enquanto os anteriores enviados ou seus
descendentes lutam para manter a natureza herediraria e a independencia de suas
regiOes, que anteriormente haviam sido especies de feudos.
Por um lado, os reis eram for~ados a delegar a outros indivlduos poderes sobre
parte de seu territorio. As condi~oes dos meios militares; econ6micos e de
transporte na epoca nio Ihes deixavam altemativa. A sociedade nio Ihes
proporcionava fontes de receita tribut:lria que Ihes permitissem manter urn
exercilo proflSsional ou delegados oficiais remunerados em regioes remotas. A
Unica forma de paga-Ios ou remunera-Ios consistia na doa~io de terras - em
volume grande 0 suficiente para garantir que eles seriam realmente mais fortes
que todos os demais guerreiros ou donos de terra da regiio.
Por outro lado, nio havia juramento de fidelidade ou lealdade que impedisse
os vassalos que representavam 0 poder central de afirmar a independencia de
suas areas rio logo sentissem pender em seu proveito a balan~a de poder. Esses
senhores territoriais au principes locais possu{am, ns verdade, a terra que 0 rei
outrars controlav8. Exceto quando amesysdos por inimigos externos, nio mais

necessitavam do rei. Colocavam-se fora de seu poder. Quando dele precisavam
como IIder militar, 0 movimento era invertido e 0 jogo recome~ava, supondo que
o suserano fosse vitorioso Da guerra. Neste caso, grayas 80 parler e amea y8 que
emanavam de sua espada, ele recuperava 0 controle real sobre todo 0 terrilorio
e podia redistribul-Io novamente. Esse foi um dos processos que se repetiram no
desenvolvimento da sociedade ocidental em come~os da Idade Media e, as vezes.
em forma algo modificada, em per/odos posteriores.
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5. Exemplos desses processos ainda hoje se encontram fora da Europa, em
regioes nas quais vigora uma estrutura social semelhante. 0 desenvolvimento da
Ahissinia demonstra-o fartamente, emhora sua sociedade tenha sido ultimamenle
um tanto modificada pelo ingresso da moeda e outras institui~es procedentes
da Europa. A ascensao do Ras Tafari .. posi~o de suserano ou imperador de todo
o pais, porem, s6 se tornou possivel pela suhjuga~ao militar dos senhofes
territoriais mais poderosos. JII 0 colapso inesperadamente rllpido dianle da Itlilia
se explica em boa parle pelo fato de que, nessa regiao feudal e predominantemeute
agrllria, as tendencias centrifugas dos territ6rios individuais se acentuaram desde
que 0 govemante central fracassou em s!la missao mais importante, a de resistir
ao inimigo extemo, mostrando, dessa maneira, que era "Craco
Na hist6ria europeia, tra~os desse mecanismo sao encontrados jll na epoca dos
merovingios. Neste caso, jll estao presentes "os come~os de um fen6meno que
transfonnou os cargos imperiais mais elevados em fonnas hereditlirias de
governo".' Ate mesmo a esse periodo aplica-se 0 principio que dispoe: "Quanto
maior se torna 0 real poder econ6mico e social desses servidores, menos pode
a monarquia tentar retirar um cargo da famHia que 0 ocupa, por motivo da morte
de seu titular,'" Em outras palavras, grandes partes do territ6rio passaram do
controle do suserano para 0 de governantes locais.
SeqUencias de fatos do mesmo tipo emergiram com mais clareza no periodo
carollngio. Carlos Magno, de fonna muito parecida ao imperador da Abissinia,
substituiu sempre que possivel os velhos duques locais por seus pr6prios
"oficiais", os condes. Quando, ainda em sua vida, esses condes demonstraram
possuir vontade independente e exercer urn controle efetivo sobre 0 territ6rio
que lhes fora confiado, despachou uina nova onda de membros de seu circulo
como enviados reais, os missi dominici, a fun de supervisionll-los. Sob Luis, 0
Pio, a fun~ao de conde jll come~ava a adquirir carllter hereditlirio. Os sucessores
de Carlos Magno jll nao conseguiam mais "escapar do reconhecimento factual
do direito .. hereditariedade". 8 Os pr6prios enviados ·reais perderam sua fun~ao,
fOlyando Luis, 0 Pia, a redrar os miss; dominici. Sob esse rei, que carecia do
renome militar de Carlos Magno, as tendencias centrifugas no interior da
organiza~ao imperial e social vieram .. luz. Atingiram seu primeiro pico sob
Carlos III que, em 887, jll nao conseguiu defender Paris contra os inimigos
externos, os nonnandos dinamarqueses, pelo poder da espada e s6 dificilmente
o fez pelo poder do dinheiro. Foi caracteristico dessa tendencia que, com 0 fim
da linhagem direta dos carollngios, a coroa passasse inicialmente para Amulfo
de Carintia, filho bastardo de Carlomano, sobrinho de Carlos, 0 Gordo. Amulfo
provara seu valor como chefe militar uos conl1itos de fronteira contra tribos
estrangeiras que invadiam 0 Imperio. Ao liderar os blIvaros contra 0 fraco

u.-

* Ras (ou principe) Tafari e 0 nome que leve, ale ser coroado Imperador da Abissinia (au
Eti6pia), em 1930. Haile Selassi6, que jli governava 0 pais desde 1916. Selassit.~ resistiu 80s
italianos que invadiram seu pais em 1935, mas 86 conseguiu sua expulsao em 1941. Foi deposto
em 1974 e Caleceu no ano seguinte. (RJR)
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suserano, cle rapidamente conquistou 0 reconhecimento de outras tribos, os
francos do ocidente, os turingios, os s8xoes e os suabios. Como chefe militar DO
sentido original, foi elevado a dignidade de rei pela nobreza guerreira das tribos

germanicas. 9 Mais uma vez, ficava demonstrado, com grande clareza, onde 8
funyso de rei nessa sociedade assentava seu poder e legitimidade. Em 891,
consegniu rechayar os normandos em Louvain-sobre-o-Dyle. Mas quando, confrontado com uma nova ameaya, hesitou apenas ligeiramente em conduzir 0
exercito a batalha, a reayso foi imediata. Prontamente as foryas centrlfugas
assumiram 0 controle em seu domlnio fracamente unificado: "Illo diu morante,
multi reguli in Europa vel regno Karoli sui patruelis excrevere," dizia um autor
da epoca." Por toda parte na Europa, pequenos reis surgiram quando ele relutou
por um momento em combater. Esse fato ilustra em uma Unica frase as
regularidades sociais que, nessa fase, imprimiam sua mares no desenvolvimento

da sociedade europeia.

o movimento, mais urns vez, segue curso inverso sob os primeiros imperadores

sax5es. 0 fato de que 0 governo em todo 0 imperio teuba caldo nas msos dos
duques saxonios mostra, mais uma vez, qual era a principal funyso do suserano
nessa sociedade. Os sax5es eram particularmente vulneraveis as press5es de tribos
nio-germiinicas que avanyavam do leste. Constitula 0 primeiro dever de seus
duques proteger-Ihes 0 territ6rio tribal. Mas, ao faze-Io, eles defendiam tambt!m
a terra de outras tribos germiinicas. Em 924, Hemique I consegniu negociar pelo
menos uma tregua com os hUngaros; em 928, ele avanyou ate quase Brandenburgo;
em 929, estabeleceu fortes de fronteira em Melssen; em 933, derrotou os htingaros
em Riade, mas sem destrul-Ios ou realmente afastar 0 perigo; e em 934, no
Schleswig, conseguiu restabelecer as fronteiras setentrionais contra os dinamarqueses. 1l E fez tudo isso principalmente na qualidade de duque saxio. Foram
vit6rias de sax5es sobre povos que !hes ameayavam as fronteiras e territ6rios.
Mas ao lutar e veneer dentro de suas pr6prias fronteiras, os duques sax5es
obtiveram 0 poder militar e a reputayio imprescindlveis para combater as
tendencias centrlfugas que lavravam dentro do imperio. Atraves de vit6rias
externas, lanyaram os alicerces de um poder central interno fortalecido.
Henrique I conseguira, de modo geral, manter e consolidar as fronteiras, pete

menos no norte. Logo que faleceu, os venedos denunciaram 0 tratado de paz
com os sax5es. 0 filho de Henrique, Oto, rechayou-os. Nos anos de 937 e 938,
os hungaros avanyaram novamente e foram de identica maneira repelidos.
lniciou-se nesss epoes uma nova e mais vigorosa expansao. Em 940, 0 territ6rio
germiinico chegou a regiio do rio Oder. E como sempre, e alias tambem no
presente, a conquista de novas terras seguiu-se a implanta~ao da organiza~o
eclesiastica que - naquela epoca com muito mais vigor do que em nossos dias
- servia para consolidar a domina~ao militar.

A mesma coisa aconteceu no sudeste. Em 955 - ainda em territ6rio germiinico
-

os hungaros foram derrotados em Augsburgo e, dessa forma, mais ou menos

expulsos definitivamente da regiio. Como barreira contra eies, foi criada a Marca
Oriental, 0 embriao da futura Austria, com a fronteira aproximadamente na regiao
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de Pressburg. Mals para leste, na lIrea do Damibio central, os hUngaros comeyaram
lentamente a se estabelecer em carater permanente.
Os sucessos militares de Oto aumentaram seu poder dentro do imperio. Em
todos os casos possiveis, tentou substituir os descendentes dos senhores instalados
por imperadores anteriores e que nesse momento se opunbam a ele na qualidade
de chefes locals hereditarlos, por seus proprios parentes e amigos. A Suabia foi
dada a seu lilho, Ludolfo, a Baviera a seu irmao, Henrique, a Lorena ao cunbado
Conrado, a cujo filho Oto deu tambern a Suabia, quando Ludolfo se rebelou.
Simultaneamente, procurou - de forma mals deliberada, ao que parece, do
que seus predecessores - combater os mecanismos que constanternente debilitavarn 0 centralisrno. Fez isso, por urn lado, limitando os poderes dos govemantes
locais que instalava. Por outro, ele, e ainda mais resolutamente seus sucessores,
enfrentaram esse mecanismo Instituindo religiosos no governo de varias regities.
A blspos foi conferido 0 cargo secular de conde. A nomea9ao de altas liguras
eelesiasticas, sem herdeiros, tinha a intenyao de por lim a tendencia de funcionarios da autoridade central de transformar-se em uma "arlstocracia hereditliria
e latifundiaria", com fortes desejos de Independencia.
A longo prazo, contudo, essas medidas, tomadas para combater foryas descentralizadoras, apenas as reforyaram. Culminaram linalmente na conversao de
governantes elericals em principes, em potentados mundanos. Reemergiu a
preponderancia das tendencias centrifugas, enraizadas na estrulUra dessa sociedade, sobre as centripetas. No curso do tempo, as autoridades espirituais
demonstraram nao menos interesse que as seculares na preserva98.o de sua
hegemonia independente sobre 0 territorlo que Ihes fora conliado. Fol tambem
do interesse delas que a autoridade central nao se tornasse forte demals. Essa
convergencia dos interesses de altos dignitarios ecleshisticos e seculares foi urn
fator que multo contribulu, seculos a lio, para mlnar 0 poder efetivo da autoridade
central do Imperio Germanico, enquanto aumentavam 0 poder e a independencia
dos govemantes territoriais - 0 inverso do que acontecera na Fran~a. Nesta, as
principais liguras eclesiasticas jamals se tornaram grandes governantes no
saeculum. Os bispos, cujas propriedades em parte se espalhavam pelas terras de
varios senhores territoriais, permaneciam interessados em preservar urna forte
autoridade central, tendo em vista sua pr6pria seguranrya. Esses interesses
convergentes da Igreja e da mpnarquia, estendendo-se por urn conslderavel
periodo de tempo, deram ao poder central preponderancia, desde cedo, sobre as
tendencias centrffugas. Anteriormente, contudo, por efeito do mesmo processo,
o Imperio Franco do Ocidentedeslntegrou-se ainda mais raplda e radicalmenle
do que 0 do Oriente.
6. Os ultimos carolingios do Ocidente foram, segundo lodas as versties,12
homens corajosos e perspicazes, alguns deles dotados de qualidades notaveis.
Mas enfrentaram urna situa't8.0 que pouca oportunidade dava ao govemante central
e que mostrava, com grande clareza, como nessa estrutura social era facH
mudar-se 0 centro de gravidade, em prejuizo do suserano.
Deixando de lado seu papel como chefe militar, conquistador e distribuidor
de novas terras, a base do poder social do suserano consistia nas posses de sua
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famma, na terra que controlava diretamente e com a qual tinha que sustentar
seus servi~ais, corte e agregados armadas. Neste respeito, 0 suserano oao
desfrutava de situac;io melhor que a de qualquer outro govemante territorial. A
maior parte do domlnio pessoal dos carolfngios francos do Ocidente havia sido,
no corso de longas lutas, distribulda em troca de servic;os prestados. A fim de
obter e recompensar apoio, seos anlepassados haviam sido obrigados a distribuir
terra. Em tadas 8S ocasiOes em que issa acontecia - sem novas conquistas -,
suas propriedades pessoais eram reduzidas. Essa situac;io deixava os filhos numa
posiC;io ainda mais precaria. Toda nova ajuda implicava novas perdas de terra.
No tim, os herdeiros pouco mais tinham para distribnir. Os agregados que podiam
soslentar e pagar tomaram-se cada vez menos numerosos. Os ultimos carolfngios
francos do Ocidente enfrentaram, lis vezes, situac;oes de desespero. Para sermos
exatos, seus vassalos eram obrigados 8 segui-Ios ns guerra. Mas se nao senHam
interesse pessoal em assim proceder, s6 a pressio aberta ou disfarc;ada de um
senhor feudal militarmente poderoso e que podia induzi-Ios a cumprir essa
obrigac;io. No tocante ao poder militar, como tambem no que dizia respeito a
terra, esses mecanismos sociais, urns vez postos em movimento, debilitaram
progressivamente a posiC;io dos reis carolfngios.
Lulz IV, urn homem valente que lulou desesperadamente pela sobrevivencia,
As vezes e chamado de "Ie roi de Monloon", 0 rei de Laon. De todas as
propriedades familiares dos caroHngios pouco the restava, salvo a fortaleza de
Laon. Em certas ocasioes, os ultimos filhos da casa mal possulam tropas para
lutar em suas guerras, da mesma maneira que mal possulam, em materia de terra,
o suticiente para sustentar e pagar seus seguidores: "Chegou a epoca em que os
descendentes de Carlos Magno, cercados por donos de terra que eram senhores
de seus domlnios, nio tiveram outro meio de manter homens a seu servic;o do
que lhes dando territ6rio, com concessOcs de imunidade, isto e, ligando-os a eles
ao toma-los mafs independentes, e continuando a reinar ao abdicarem cada vez
mais" .13 Dessa maneira, a fun~io da monarquia despencou irremediavelmente,
e tudo 0 que seus ocupantes tizeram para melhorar a posierio acabou, no tim,
por se virar contra eIes.
7. 0 antigo territ6rio dos caroHngios francos do Ocidente, 0 embriio do que
devia transformar-se na Franc;a, por essa epoca se havia desintegrado em grande
nlimero de areas govemadas separadamente. Ap6s prolongada luta entre varios
senhores territoriais, de forc;a aproximadamente igual, estabeleceu-se uma especie
de eqnillbrio. Ao extingnir-se a linhagem direta dos carolfngios, os chefes e
senhores territoriais elegeram urn. deles, cuja Cass superara as demais ns luta
contra os normandos hostis e que por mnito tempo fora a rival mais forte da
monarqnia moribunda. Analogamente, nas regioes francas do Oriente, com 0 tim
dos carolfngios, os principes locais que haviam defendido com sucesso 0 pals
contra os pavos invasores do .leste e norte, os eslavos, os hungaros e as
dinamarqueses, isto e, as duques da Saxonia, foram transfonnados em reis.
Essa sucessio foi precedlda por uma demorada luta entre a Casa de Francia
e ?S ultimos carolfngios francos do Ocidente.
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Quando a coroa passou aos primeiros na pessoa de Hugo Capeto, cles ja
estavam, de certa forma, debilitados por urn processo semelhante ao que provocara
a queda dos carollngios. Os duques de Francia, igualmente, haviam sido obrigados
a formar alian9as e obter servi90s em troca <Ie terras e direitos. 0 territ6rio dos
duques normandos, que entrementes havia sido colonizado e recebera 0 cristianismo, os ducados da Aquitlinia e da Borgonha, os condados de Anjou e Flandres,
o Vermandois e a Champagne, eram POllCO menores, e, em alguns aspectos, ate
mais importantes, do que 0 territorio familiar da nova Casa Real de Francia. E,
nessa epoca, 0 que contava era 0 poder familiar e 0 territ6rio. 0 poder disponivel
ao rei atraves das propriedades de sua famllia constiluia a base concreta do poder
regio. Se as posses da famllia nao eram maiores que as de outros governantes
territoriais, enta~ sell poder tampouco era maior. Dos outros territ6rios 0 rei
recebia, no maximo, emolumentos eelesiasticos. 0 que auferia alem disso em
sua condi9ao de "rei" era minimo. Alem do mais, 0 fator que, nos territorios
gennanicos, restabeleeia constantemente a preponderancia da fUDyaO real centralizadora sobre as tendencias centrlfugas dos govemantes territoriais, ou seja, sua
fun9aO como chefe militar na luta contra inimigos externos e na conquista de
novas terras, cessou, em um esrngio relativamente antigo, de· ter importancia na
area franca ocidental. E essa foi uma das razoes decisivas para a desintegra9ao
do dominio real e sua transforma9ao em terrilorios independentes ocorrer mais
cedo aqui e, no come90, de forma mais radical. A regiao franca do Oriente
esteve exposta por muito mais tempo a ataques e amea9as de tribos estrangeiras. Par isso mesmo, os reis nao s6 reemergiam constantemente como chefes
militares, em guerras travadas em alian9a com varias tribos, para proteger-Ihes
as terras, mas tambem tiveram oportunidade de invadir e conquistar novas
terras, que depois distribufam. Por issa mesmo, foram inicialmente capazes
de manter na dependencia um numero relativamente grande de agregados e
vassalos.
Em contraste, a area franca do Ocidente, desde que os normandos se
estabeleceram, mal foi amea9ada por tribos extemas. Alem do mais, nao havia
possibilidade de conquista direta de novas terras atem das fronteiras, ao contrario
da regiao franca do Oriente. Este fato acelerou a desintegra9ao. Faltavam ao rei
os principais fatores que Ihe davam preponderancia sobre as for9as centrifugas:
a defesa e a conquista. Uma vez que virtualmente nada havia na estrutura social
que tomasse as varias regioes dependentes do suserano, 0 dominio deste ultimo
reduziu-se, de fato, a pouco mais do que seu proprio terrilorio.
Esse chamado soberano poueo mais e do que urn badio. que possui nas margens do
Sena e do Loire eerto numero de eondados que pOlleo majores sao do que quatro ou
cinco dos atuais dtfpartements. 0 dominio teal mal da para sustentar-lhe a majestade
teorica. Nao e 0 maior nem 0 mais rico dos territ6rios que eonstituem a Fran~a de
hoje. 0 rei e menos poderoso que alguns de seus principais vassalos. E tal como eles,
vive da renda produzida por suas posses, de tributos pagos por seus eamponeses, do
trabalho de seus servos e dos "donativos voluntarios" das abadias e bispados de seu
territ6rio. 14

,---

formartio do estado e civilizariio

Pouco depois da coroa9ao de Hugo Capeto, a debilita9iio nao 56 dos
individuais mas da pr6pria fun9ao real, e com ela a desinlegra9ao dos lerrit6
reais, come90u lenta e ininterruptamente a se acenluar. Os primeiros Capeto al
viajavam peIo pals seguidos de sua corte. Os locals onde foram assinados deer.
reais dao-nos uma ideia da maneira como eles viajavam de urn lado para 0 ou
Ainda presidiam a julgamenlos nas sedes dos maiores vassalos. Mesmo no
da Fran9a, conservavam certa influencia tradiciona/.
Em inlcios do seculo XII, a natureza inleiramenle heredilJiria e independe
dos varios terril6rios antes sujeitos ao rei lomou-se falo consumado. 0 qui
dos Capelo, Lulz, 0 Gordo (1108-37), urn senhor valente, beligerante e n,
dObi/, pouca voz tinha fora de seu proprio territ6rio. Os decretos reals mostr
que ele quase nunea viajava fora das fronteiras de seu pr6prio ducado." Resi,
em seu proprio domlnio e nao mais transferia a corle para as terras dos gran,
vassalos. Estes raramenle apareciam tam bern na corle real. A troca de visi
cordiais tomou-se mais rara, e mais esparsa a correspondencia com outras pari
do reino, particularmenle com 0 suI. A Fran9a, no inlcio do seculo XII, era,
melhor das hip6leses, uma uniao de territ6rios independentes, uma federa9
frouxa de domlnios maiores e menores, entre os quais se estabelecera uma espe,
de equillbrio provis6rio.
8. No Imperio Germanico, ap6s um seculo de guerras entre os detentores •
coroa real e imperial e as famllias dos poderosos duques, urn desles ultimos, ,
Casa da Suabia, conseguiu, no seculo XII, subjugar os demais e, por algu
tempo, rennir na autoridade central os necessarios meios de poder.
A partir de fins do seculo XII, porem, 0 centro social de gravidade, lambel
na Germinia, moveu-se cada vez mais clara e inevitavelmente na direy8.o d<
govemantes territoriais. Niio obstante, enquanto na imensa area do "lmperiUl
Romanum u germinico, au "Sacrum Imperium", como mais tarde veio a s(
chamado, os Estados terriloriais se consolidavam a ponto de poderem, ness
momento e durante seculos, impedir a forma9ao de urn forte poder central ,
destarte, a integra9ao de !oda a area, na lirea menor da Fran9a a desintegra9ii'
extrema de fins do seculo XII come9a nesse momento aos poucos - e con
reveses - , de forma regular e continuada, a ceder lugar • restaura9iio d,
autoridade central e • lenta reintegra9iio de regioes cada vez mais exlensas en
tomo de um unico centro.
A cena dessa desintegrayio radical deve ser vista como, de certa maneira, C
ponto de partida, se queremos compreender como areas menores se aglutinaram
para formar uma unidade mais forte e atraves de que processos sociais se
constitulram os 6rgaos centrais das nnidades mais amplas de govemo, que
designamos pelo conceito de "absolutismo" - a moquina de govemo que fonna
o esquelelo dos Estados modemos. A re/ativa estabilidade da autoridade e das
institui90es centrais, na fase que denominamos de "Idade do Absolutismo",
contrasta vivamente com a instabilidade da aUloridade central na precedente fase
"feudal u ,
o que teria havido na estrutura da sociedade que beneficiou a centraliza9ao
na fase poslerior mas fortaleceu as for9as que a ela se opunham na fase anlerior?

JJ

Esss pergunta nos remete ao centro da dimimica dos processos SOCialS, as
mudan9as no entrela9amento e interdependencia humanas, em conjunto com as
quais a eslrUtura da conduta e das pulsoes foi alterada na dire9iio da ..civiliza9iio" .
9. Niio e diflcil eompreender 0 que deu as for9as descentralizadoras na
. sociedade medieval, particularmente nos seus prim6rdios, preponderancia sobre
as tendeneias centralizadoras. Esses fatos foram enfatjzados de varias maneiras
por historiadores dessa epoca. Hampe, por exemplo, em seu estudo sobre a Alta
Idade Media Europeia, escreve:
A feudaliza~Ao dos Estados por tods 8 parte ohrigou os govemantes a dar terras a
sellS chefes de ex6rcito e oficiais. Se queriam evitar ser empobrecidos nesse processo,
e continuar a usar as servi!ros militares de seus vassalos. cram tamb6m virtualmente
obrigados a teotar a expansao pelss armas. geralmente a expensas do vacuo de pader
a volta de seus territ6rios. Na epoca, DaO era economicamente ~oss{vel evitar essa
necessidade, constituindo urns burocracia nos padroes modemas. 6

Essa cila9iio mostra a natureza fundamental das for9as centrlfugas e dos
mecanismos em que 5e enredava a monarquia na sociedade, contanto que a
"feudaliza9iio" niio seja entendida como "causa" extema de todas essas mudan9as. Os varios elementos do dilema, tais como a necessidade de conceder terras
a guerreiros e servidores, a inevitllvel diminui9iio das propriedades reals, a menos
que se procedesse a novas guerras de conquista, a tendencia da autoridade central
a debilitar-se em tempos de paz, tudo isso fazia parte do grande processo de
"feudaliza9iio". A cita9iio indica tambem como esse tipo especlfieo de govemo
e de maquina govemamental estavam indissoluvelmente entrela9ados com uma
estmtura economica especlfica.
Ou, tomando mais expllcito 0 que se disse acima: enquanto as rela90es de
escambo predominassem na sociedade, era quase irnposslvel a forma9iio de uma
burocracia fortemente centralizada e uma maquina estllvel de govemo que
funcionasse prirnariamente atraves de meios paclficos e fosse dirigida sempre
por urn centro. As fortes tendencias acima descritas - 0 rei-conquistador, 0
envio de representantes da autoridade central para admiuistrar 0 pals, a independencia desses indivlduos ou de seus herdeiros como govemantes territoriais e
suas lntas contra 0 poder central - correspondem a cerlas formas de rela90es
economicas. Se, na sodedade, a produ9iio de uma pequena ou grande gleba de
terra era suficiente para atender a todas as necessidades essenciais da vida diaria,
do vestuario aos alimentos e implementos domesticos, se era pouco desenvolvida
a divisiio dotrabalho e a troca de produtos em longas distOncias, ese,
concomitantemente - todos esses diferentes aspectos inclulam-se na mesma
forma de integra9iio -, as estradas eram ruins e subdesenvolvidos os meios de
transporte, era muito fraca tambem a interdependenda das diferentes regioes.
56 quando a interdependencia cresceu consideravelmente e que instltui90es
relativamente estaveis puderam ser estabelecidas, enfeixando certo mlmero de
areas maiores. Antes disso, a estrutura social simplesmente nao oferecia base
para etas.
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A prop6sito, escreveu um historiador sobre 0 perlodo: "Mal podemos imagina
o quanta era dificil, dadas as condiryoes medievais de transporte, governar '
administrar urn extenso imperio" .J7

Carlos Magno, tambc!m, tirava 0 seu sustento e 0 de sua familia principalmentl
da produ~ao de propriedades espalhadas entre 0 Reno, 0 Maas e 0 Mosela. Cad:
"Palatium", ou castelo - na convincente analise de Dopsch l ' - estava vinculad(
a certo mimero de unidades familiares e aldeias situadas nas vizinhan~as. (
imperador e rei mavis-se de castelo a castelo bessa arca relativamente pequena
ele e seus agregados vivendo da renda produzida por essas famllias e aldeias
Embars, mesmo bessa epoes, naa deixasse de haver comercio a longa distancia
este se limitava esseneialmente a bens de luxo e, de qualquer modo, nao abrangio
artigos de uso diario. Nem mesmo 0 vinho era, de modo geral, transportado a
longa distaneia. Quem quisesse bebe-Io tinha que produzi-Io em seu pr6prio
distrito e s6 os vizinhos mais pr6ximos I! que podiam obter alguma parte do
excedente, mediante troca. Esse 0 motivo por que, na Idade Ml!dia, havia vinhedos
em regioes em que 0 vinho nao I! mais hoje produzido, uma vez que as uvas
eram azedas demais ou por serem antiecon6micas as planta~oes, como, por
exemplo, na Flandres e na Normandia. Inversamente, regioes como a Borgonha,
que para n6s sao sin6nimos de vinicultura, nao eram tao espeeializadas na
produ~ao de vinho, como mais tarde veio a acontecer. Nelas, tambc!m, cada
agricultor e cada terra tinha que ser, atl! certo ponto, "autarquico". Ainda no
sl!culo XVII, havia na Borgonha apenas 11 par6quias em que todos os moradores
eram plantadares de uvas." Assim, lentamente, os varios distritos tomaram-se
interligados, as comunica~oes foram desenvolvidas, expandiram-se a divisao do
trabalho e a integra~ao de areas maiores e de popula~oes, bem como aumentou
correspondentemente a necessidade de meios de troca e unidailes de calculo que
tivessem 0 mesmo valor num extenso territoria, au seja, a maeda.
A fim de compreender 0 processo eivilizador, I! de suma importiineia formar
uma clara e vlvida concep9ao, desses processos soeiais, do que se quer dizer com
OIeconomia de traes, domestics, de escambo", OIeconomia monetaria", OIinterdependeneia de grandes popula~6es", "mudan~a na dependeneia soeial do indivlduo", "crescente divisao de fun~oes", e assim por diante. Com uma faeilidade
grande demais, esses conceitos transfonnaram-se em feliches verbais, que
perderam toda a sua qualidage pict6rica e destarte, realmente, toda c1areza. A
finalidade desta analise necessariamente sueinla I! dar oma percep~ao 'c6hcreta
das relayaes sociais aqui ,referida$ pelo conceito de "economia de escambo", ou
troca. 0 que esta indica I! uma maneira muito especlfica pela qual pessoas se
ligam e se tomam dependentes umas das out~as. Aponla 'uma so.eiedade em que
a transfereneia de bens do homem que os 'tira do solo ou da' natur,eza para 0
hOlhem que os usa oCQhe" ~iretamente, isto C, sem ou quase, ~em 'intermediarios,
e onde ela I! feita na casa:de um ou de outro, 0 que pode s"r a mCs!Da coisa. 86
muito lentamente I! que essa transferencia se toma mals difereneiada. Aos POUCo.s,
moos e mais pessoas entram no processo, como agentes do processamento e
distribui~ao, na transferencia de bens do produtor priqiario para 0 consumidor
final. Euma questio di8tin~ 0 como e, acima de tudo, 0 por que 1880 acontece,
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qual a for~a propulsora por tnis do prolongamento dessas cadeias. De qualquer
modo, a Maeda nada mais e do que urn instrumento necessaria que a sociedade
cria quando essas cadeias se estendem ainda mais, quando trabalho e produtyao
vern a ser diferenciados, e que, em certas circunstiincias, tcode a reforryar essa
diferencia~ao. Se forem usadas as expressoes "economia de escambo" e eco_
nomia monetJiria", pode faci!mente parecer que existisse uma antftese absoluta
entre essas duas fannas economicas, urna antitese imaginada, que provocou urn
sem-mimero de controversias. No processo social real, as cadeias colee produ~ao
e consumo mudaram e se diferenciaram muito lentamente, para nada dizer do
fata de que em alguns setores da sociedade ocidental, nunea cessaram inteiramente
as comunica~oes economicas a longa distAneia e, assim, 0 uso da moeda. Dessa
maneira, com grande lentidao, 0 setor monetario da economia voltou a crescer,
como tambem a diferencia~iio das fun~oes sociais, a interdependencia das
diferentes regioes e a dependencia rec/proca de grandes popula~oes, constituindo
todas elas diferentes aspectos do mesmo processo social. E, de igual maneira, a
mudanya na forma e ffiaquina do governo, acima discutida, nada mais foi do que
outro aspeeto desse processo. A estrutura dos 6rgaos centrais eorrespondia a
estrutura da divisiio e entrela~amento de fun~oes. A for~a das tendencias
centrlfugas voltadas a uma autarquia po/{tica local, em sociedades baseadas
predominantemente na economia de troea, correspondeu ao grau da autarquia
economica local.
10. De modo geral, podemos distinguir duas fases no desenvolvimento dessas
sociedades guerreiras predominantemente agrarias, fases que podem oconer
apenas urna vez ou alternar-se com freqiiencia: ados suseranos beligerantes e
expansionistas e ados governantes conservadores que nao conquistam novas
terras. Na primeira fase, cO forte a autoridade central. A fun~iio social primaria
do suserano nessa sociedade manifesta-se diretamente: a de chefe do exercito.
Se, durante longo perlodo de tempo, a Casa Real niio se manifesta nesse papel
beligerante, se 0 rei nao e necessario como lfder militar ou nao tern sucesso
como tal, as fun~oes secundarias desmoronam tambem, como por exemplo a de
arbitro supremo ou juiz de regioes inteiras, e atinal 0 governante nada mais tern
que seu titulo para distingui-Io de outros senhores territoriais...
.
Na se,gunda fase, ~,e ;~s fronteiras estao seguras e, por uma ,raza<? ou.'outr3,
torna-~~)mppss{vel a conquista de novas terras, as foryas cootrifugas' necessariamente assumem papel preponderante. Embora 0 rei conquistador tenha efetivamente controlado todo 0 pals, em tempos de paz relativa 0 pals,.escapa, cada
vez mais, a sua autoridade. Todos os que possuem urn p~da~o'" de terra se
consideram como seu principal governante. Esse fato rcDete a dependencia que
tern do suserano, que, em tempos de paz, e minima.
Nesse esragio, quando nao existe ou apenas esrn comc~ando a interdependencia
economica e 8 integr8lYao de grandes areas, surge ainda com mais vigor urna
fonna nao-economica de integralYao: a integracyao militar, a aliancr8 para repelir
urn inimigo comum. Alem do sensa tradicional de comunidade, com sua base
maior na fe comUffi, e seus principais dcfensores no clero - mas que nunca
impede a desintegra~ao nem basta para gerar uma alian~a, meramente a fortaleH
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eeudo e orientando em certas dire~oes -, 0 auseio de conquistar e a necessid~
de resistir a conquista constituem os fatores mais importantes de coesiio en
pessoas residentes em regioes relativamente distantes umBS das Dulras. Por el
rnesma razao, todas as aliancras desse tipo em lsis sociedades eram, em com)
ra~iio

com perlodos posteriores,allamente insraveis, e muito senslvel a prep'
deraneia das for~as descentralizadoras.
As duas fases dessa soeiedade agraria - de govemantes conquistadores
conservadores, ou merarnente de esforcros numa ou Doutra dire y80 - poderh
aHemar-se, conforme ja notamos. E foi isso 0 que aconleceu na hist6ria ,
Oeidenle. Os exemplos do desenvolvimento germanico e frances, pOl·em, demor
tram tambem que, a despeito de todos os movimentos em sentido contrario n
perlodos dos govemantes conquistadores, a tendencia dos domlnios maiores a
desintegrarem e da terra a passar do controle do suserano para 0 de seus antig,
vassalos prosseguiu ininlerruptamente ate certa epoca.
Por que? Diminulra a amea~a extema ao antigo Imperio Carolingio, que, I
epoca, constitula realmente 0 Ocidente? Teria havido outras causas para es:
progressiva descentraliza~iio do Imperio?
A questiio das for~as propulsoras desse processo podera assumit nova impo
tancia se for abordada em fun~iio de um conceito bem-conhecido. A gradu,
descentraIiza~iio de govemo e territ6rio, a transferencia da terra, do controle d
suserano conquistador para 0 da casta guerreita como um todo, nada mais e d
que 0 processo conhecido como "feudaliza~iio".

ill
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Aumento da

Popula~iio

Apos a

Migra~iio

dos Povos

I I. Ja h3 algum tempo, a compreensiio do problema da feudaliza~iio yen
passando por uma acentuada mudancra que, talvez, mercer8 maior enfase do que
atc agora reecheu. Como acontece com as processos sociais em gerst, 0 metod(
roais antigo de pesquisa historica ,nao conseguiu enfocar devidamente 0 process(
de

feudaliza~iio

no Ocidenle. A lendencia a pensar em termos de causas isoladas

a identificar fatores individuais gerando as transfonna~oes sociais OU, quandc
muito, a examinar apenas 0 aspecto legal das institui~oes sociais e a buscar Q.!i

exemplos, de acordo com os quais foram modelados por esle ou aquele agente
- tudo isso tomon esses processos e institui~oes tao inacessfveis ao nosso
entendimento como eram as processos naturais para os pensadores escolasticos.
Recentemente, alguns historiadores comecyaram a abrir urn novo caminho para
coloear a questa-a. Cada vez mais, os historiadores interessados pelas origens do

feudalismo enfatizam que esse sislema niio foi cria~iio deliberada de indivlduos
nem consisliu em inslilUi~oes que possam ser explicadas de forma simples por
outras, anleriores. Dopsch, por exemplo, diz sobre a feudaliza~iio: ..Aqui estamos
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interessados em institui~oes que nao foram criadas deliberada e intencionalmente
pdos Estados ou pelos titulares do poder estatal com 0 fim de atingir certos fins
oHticos. "20
P
d
l
' deb
Calmetted
descreve"
e maneua
am a'
malS
c ara esss maneua
a d
or ar os
processos socials da hist6ria:
por mais diferente que 0 sistema feudal seja do que 0 precedeu, ele resulta diretamente
do mesmo. Nao· foi produzido por uma revolu~ao ou por uma vontade pessoal. Faz
parte de urna longa evolu~ao. 0 feudalismo pertence a categoria daquilo que poderia.
ser chamado de "ocorrencias naturais" ou "fatos naturais" da hist6ria. Sua forma~ao
21
foi determinada por for~as quase mecAnicas e ocorreu por etapas.

Em outro trechode seu livro La sociell! feodale, diz ele:
Para sermos exatos, 0 conhecimento de antecedentes, isto e, de fen6menos amUogos
antedores a um dado fenomeno, e interessante e instrutivo para os historiadores e oao
iremos ignora-lo. Mas esses "antecedentes" nao foram os unicos fatores envolvidos
e talvez nem mesmo os mais importantes. 0 principal nao e saber de oode procede
o "elemento feudal", se suas origens devem ser procuradas em Roma ou entre os
povos germanicos, mas por que esse elemento assumiu seu carater ·'feudal'·. Se essas
funda~Oes se transfonnaram naquilo que sabemos, devemos isso a uma evolu~ao cujo
segredo oem Roma nem os gennanicos podem nos revelar... Sua forma~ao e resultado
de fortras que s6 podem ser comparadas as de carater geo16gico.22

a emprego de imagens tiradas dos reinos da natureza ou da tecnologia e
inevitavel, porquanto nossa Iinguagern nao criou urn vocabulario claro, especffieo,
para descrever processos socio-hist6rieos. 0 motivo por que as imagens sao
provisoriamente buscadas nesses reinos pode ser explieado sem dificuldade: por
ora, elasexpressam bern a natureza compulsiva dos processos sociais na hist6ria.
E embora com isso possamos expor-nos a mal-entendidos, como ·se os processos
sociais e suas compulsoes, originando-se nas inter-relayoes humanas, fossem da
mesma natureza, digamos, que 0 curso da Terra em volta do Sol ou que a ayao
de uma alavanca na maquina, 0 esforyo para encontrar uma maneira nova,
estrutural, de equacionar as questoes hist6ricas revela-se com grande c1areza
nessas formula~oes. E sempre importante a rela~ao das institui90es mais
reeentes com as instituiyoes semelhantes de urna fase anterior. Mas aqui a
questao historiea decisiva e 0 motivo por que mudam as instituiyoes, e,
tarnbem, a conduta e a constituiryao afetiva de pessoas, e por que rnudam dessa
maneira particular. Estamos interessados na ordem rigorosa das transforma~6es s6cio-hist6ricas. E talvez nao seja facH, mesmo hoje, compreender que
essas transformayoes nao devem ser explicadas por algo que, em si, pennanece
inalterado, e ainda menas facH compreender que, na hist6ria, nenhum fato isolado
jamais produz por si mesmo qualquer transfonnaryao, mas apenas em combinayao
com outros.
Finalmente, essas transformaryoes permanecem inexplicaveis enquanto a explica~ao ficar limitada as ideias de individuos expostas em livros. Quando
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pesquisamos processos sociais, temos que examinar a rede de relacionament

humanos, a pr6pria sociedade, a fim de identificar as compulsoes que
conservam em movimento e Ihes conferem fonna e dire~ao particulares. Issa
aplic8 tanto 80 processo de feudaIiz8-riio quanta 80 da crescente divisio (
trabalha, e tambem a incontaveis outros processos representados em nosso apara
conceitual por palavras sem 0 caniter de processo, e que destacam, em especi6
institui~oes farmadas pela processo em questao, como, por exemplo, as conceit(
de "absolutismo", Hcapitalismo", ueconomia de troes", ueconomia monetaris'

e assim par diante. Todos eles apontam para alem de si mesmos, para mudanl'l
na estrulUfa dos relacionamentos humanos que, evidenternente, DaD foram ph
nejadas por indiYfduos e as quais eles ficaram sujeitos, quisessem-no au nao. ]

aplica-se, finalmente, a mudanl'as na constituil'iio das pr6prias pessoas, a,
processo civilizador.

12. Urn dos principais motores da mudanl'a na estrutura das relal'oes humanas
e das instituir;oes a elas correspondentes, e

0

aumento ou

diminui~ao

da\

populal'oes. Eles tampouco podem ser isolados de loda a teia dinamica da:
reIa~oes hurnanas. Nao sao em si, como os hibitos do pensamento nos inclinan
a supor, a "causa primeira" do movimento s6cio-hist6rico. Entre os fatore£
entretar;ados da mudan~a, porern, constituem urn elemento importante, que jamais
deve ser ignorado, e que demonstra, com uma clareza toda especial, a natureza

irresistivel dessas foryas sociais. Resta saber que papel fatores desse tipo
desempenhararn na fase sob discussao. Talvez ajude a compreende-Ios se recordarmos brevemente os ultirnos rnovirnentos nas migrar;oes dos pavos.

Ate os seculos VIII e IX, tribos provenientes do leste, norte e suI desabavam
em ondas sucessivas sobre as partes ja povoadas da Europa. Essa foi a ultima e
maior onda, em urn movimento que vinha se desenvolvendo desde muito tempo.
o que dela vemos sao pequenos epis6dios: a irrupl'ao dos "barbaros" helenicos
pelas areas povoadas da Asia Menor e da peninsula balcanica, a penetral'ao dos
"barbaros" italianos na vizinha peninsula oeidental, 0 avanl'0 dos "barbaros"
celticos peto territ6rio dos italianos, que nesse momenta haviam se tornado, ate
certo ponto, "ciYi1izados", e cuja terra se transformara em urn centro de ucultura
antiga" , e 0 assentamento definitiyo dessas tribos cetticas a oeste e parcialtnente
ao norte dos mesmos.

Por ultimo, tribos germanicas ocuparam grande parte do ierrit6rio"~eltic9,que

entrementes dera tambcm origem a uma "cultura mais antiga". Os germaD.icos,
por seu Iado, defendcram essa terra "culla", que hayiam conquistado, contra
novas ondas de POYOS que aYan~aYam de todos os lados.

Pouco depois da morte de Maome, em 632, os arabes entram em movimento."
Em 713, ja haviam conquistado toda a Espanha, com excel'ao das montanhas das
Asturias. Pelos meados do seculo VIII, a onda foi detida na fronteira suI do
Imperio Franco, assirn como antes ocorrera com as ondas celticas, Sllte as porUSes

de Roma.
Vindo do leste, tribos eslavas avanl'aram contra 0 Imperio Franco. Em fins
do seculo VIII, chegaram ao Elba.
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Se, no ano 800, urn profeta- politico tivesse urn mapa da EUfopa, da forma como ora

podemos reconstru!-lo, ele poderia muito bern equivocar-se e predizer que loda a
metade oriental do continente, da peninsula dinamarquesa ate 0 Peloponeso, estava
destinada a tomar-se urn Imperio Eslavo au, pelo menes, urn poderoso grupo de paises
eslavos. Do estu4rio do Elba ate 0 mar lonico, corria urns Bobs ininterrupta de pavos
eslavos... e que parecia delimitar a fronteirs do territ6rio germanico,24

o movimento desses povos se deteve um pouco depois do dos arabes. No
longo perfodo que se seguiu, a luta prossegiu sem uma decisiio. A fronteira entre
as tribos germdnicas e eslavas movia-se ora Duma direc;:ao, ora Doutta. De modo
geral, a onda eslava foi contida no Elba. a partir do ano 800.
o que poderia ser chamado de "territ6rio inicialmente colonizado" do
Ocidente preservara, sob 0 domlnio e lideran9a das tribos germanicas, suas
fronteiras contra as tribos migrantes. Representantes das ondas precedentes
defenderam-na contra as que se seguiram, as ultimas ondas de migra9iio a
varrerem a face da Europa. Essas tribos, impedidas de prosseguir em seu avan90,
instalaram-se lentamente fora das fronteiras do Imperio Franco. Dessa forma,
uma fimbria de regioes povoadas formou-se, em tomo do Imperio Franco, em
grandes areas do interior da Europa. Tribos anteriormente nomades radicaram-se
na terra. As grandes migrac;:oes terminaram lentamente; as novas invasoes de

povos migrantes que vieram a ocorrer (dos hungaros e fmalmente dos turcos)
esboroaram-se cedo ou tarde diante das tecnicas defensivas superiores e do poder
daqueles que ja ocupavam a terra.
13. Estava criada uma nova situa9iio. JlI niio havia espa90s vazios na Europa.
Virtualmente niio Mvia mais terra utilizavel ~ utilizavel em termos das tecnicas
agrlcolas entiio conhecidas - que niio estivesse ocupada. De modo geral, a
Europa, e acima de tudo as suas grandes regioes interioranas, estava mais
compactamente povoada do que em qualquer outra epoca, ainda que incomparavelmente menos densa do que nos seculos que se seguiram. E hlI todas as
indica90es de que a popula9iio aumentava na mesma medida em que diminufam
as subleva90es que acompanhavam as grandes migra90es. Esse fato mudou todo
o sistema de tcnsoes entre as varios pavos e no interior de cada urn deles.
Na Antiguidade tardia, a popula9iio das "velhas regioes culturais" diminuiu
mais au .menos rapidamente. Em conseqiiencia, desapareceram tambem as instituiyoes -' soCials que COITcspondiam a populayoes relativamente numerosas e
densas. 0 emprego da maeda oa sociedade, por exemplo, esta ligado a certo
nlvel de densidade demografica. Constitui uma precondi9iio essencial Ii diferencia9iio do trabalho e Ii forma9iio de mercados. Se a popula9iio cai abaixo de certo
nive} - por quaisquer que sejam as razoes - , as mercados automaticamente se

esvaziam. Diminuem as cadeias entre

0

homem que produz urn bern extraido da

natureza e 0 consumidor. 0 dinheiro perde a fUDyaO de instrumento. Tal era a

dire9iio do desenvolvimento ao fim da Antiguidade. 0 setor urbano da sociedade
reduziu-se. Aumentan

0

carater agrario da sociedade. Esse fen6meno ocorreu

ainda mais facilmente porque a divisiio do trabalho na Antiguidade nunca foi
nem remotamente lao grande como, por exemplo, em Dossa propria sociedade.

l
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Certa propor9ao de unidades familiares urbanas era sempre, ate certo por
diretamente abastecida, independentemente dos intermediarios comerciais
manufatureiros, pelas grandes propriedades escravagistas. E como 0 transpc
por terra de mercadorias em longas distincias era sempre extremamente difi,
em virtude do estado da tecnologia na Antiguidade, 0 comercio desse ~
basicamente se Iimitava ao transporte por agua. Grandes mercados, cidade,
atividade monelliria vigorosa desenvolviam-se nas proximidades da agua.
areas interioranas preservavam sempre urn tipo de economia predominanleme,
domestico. Mesmo no caso das popula90es urbanas, a unidade familiar aullirqui
e a auto-suflciencia economics nunea declinaram na mesma extensio que oeOi
na modema sociedade ocidentaI. Com 0 decllnio na popula9ao, esse aspecto
estrutura social da Antiguidade recuperou importancia.
Com 0 tim da migra9ao dos povos, esse movimento mais uma vez se invert<
A chegada e 0 subseqUente assentamento de tanlas novas tribos criaram a b.
para urna popula9ao nova e maior em toda a area europeia. No periodo carolingi
essa popula9ao ainda exibia uma economia quase inteiramente domestica, talv
mais ate do que no periodo merovlngio." Podemos ter, talvez, uma indica9'
dessa situa9iio no fato de que 0 centro politico se moveu ainda mais para
interior, onde ate entio - devido as diticuldades do transporte por terra - ,
centros politicos anteriores aos do Ocidente medieval nunca se haviam shuad
com pouqulssimas exce90es, entre elas a do Imperio Hitita. Podemos supor q'
a popula9ao, nesse perlodo, comC9ava a crescer com grande lentidao. Ja ouvim,
falar em derrubada de florestas, 0 que sempre conslitui urn sinal de que a ter
eslll se tomando escassa, de que a densidade da popula9ao esta aumentando. Ml
esses certamente foram apenas os eslllgios iniciais. As migra90es dos povos ni
haviam ainda cessado inteiramente. S6 a partir do seculo IX e que se multiplica,
os sinais de aurnento mais rapido da popula9iio. E, nao multo depois, ja surge,
indica90es de urna superpopula9ao aqui e ali, nas antigas regioes carolingias.
A queda no nive! da popula9iio ao fun da Antiguidade, a lenta ascensao, urn
vez mais, em circunstincias diferentes, no rescaldo das migrs'r0es de pave
inteiros, e esse curto retrospecto devem sel suficientes para nos fazer lembrar
curva desse movimento.

14. Fases de perceptlvel excesso demogrllfico altemaram-se na Wst6ria d
Europa com outras de pressao intema mais baixa. 0 termo "exeesso demogratieo'
exige, no entanto, urna explica9iio. Nao resultava do numero absoluto de pessoa
que residiam em certa area. Em sociedades altamente industrializadas, eo~
utiliza9iio intensiva da terra, comercio de longa distincia al lamente desenvolvid,
e govemos que favorecem 0 setor industrial em detrimento do agricola, pod,
viver toleravelmente cerlo mimero de pessoas que, em urns economia de troea
com metodos agrlcolas extensivos e poncD comercio de longs distADcia, consti

tuiriam urn excesso de popula9iio, com todos seus sintomas tipicos. 0 "excess,
de popula9ao", por conseguinte, e acima de tudo uma expressiio descritiva d,
crescimento demografico em uma dada area ate 0 ponto em que, na estmlll"
social existente, a satisfa9ao de necessidades basicas s6 e possivel para un
Dumero cada vez menor de pessoas. Por isso mesmo, deparamos com "excessc
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de popula~iio" 'apenas em rela~iio a o certas formas sociais e a certo conjunto de
necessidades, ou seja, urn excesso social de popula~iio.
Seus sintomas em sociedades que atingiram certo gran de diferencia~ao sao,
em tennos gerais, sempre as mesmos: aumento das tensoes na sociedade; maior
isolamento entre as que Utern", iSla e, numa economia predominantemente de
escambo, as que "tern terra n, e as que u nao tern n, au de qualquer maneira naa
tern 0 suficiente para se sustentarem de maneira consentinea com sellS padroes;
e, nao raro, maior isolamento, no seio dos que Utern", daqueles que tern rnais
do que 0 resta; urna coesao mais pronunciada de pessoas Da mesrna situa~io
social, a fim de resistirem a pressao dos que estio de fora OU, inversamente, urn

aumento da pressiio sobre areas vizinbas com popula~oes menores ou defesas
mais fracas e, finalmente, urn aumento da emlgra~iio e da tendencia a conquistar
ou pelo menos estabelecer-se em novas terras.

£ diflcil saber se as fontes dispon{veis podem dar-nos urn quadro exato do
crescimento demografico na Europa nos seculos que se seguiram as migra~oes
e, em especial, das diferen9as em densidade demografica nas diversas regioes.
Mas uma coisa e cerla: a medida que as migr8~oes iam leritamente cessando, e
que as Intas mais intensas entre as tribos chegavam ao fim, lodas as sintomas

dessa "superpopula~iio social", urn ap6s 0 outro, fizeram seu aparecimento com 0 rapido crescimento demografico sendo acompanhado por uma transformayao nas instituiyoes sociais.
15. Os sintomas de urna crescente pressao demografica apareceram c1aramente

pela primeira vez no Imperio Franco do Ocidente. Nessa regiiio, por volta do
seculo IX, a amea~a criada por tribos estrangeiras diminuiu lentamente, ao
contrario da situa~iio vigente no Imperio Franco do Oriente. Na parte do Imperio
que reeeheu seu nome, os normandos haviam se tornado mais pacfficos. Com

ajuda da Igreja franca do Ocidente, eles absorveram rapidamente a lingua e toda
a tradiy8.o que as cercaV8, e nas quais se mesc1avam elementos galo-romarucos
e franeos. Adicionaram, assim, novos elementos aos que ja possuiam. Em
particular, introduziram progressos importantes da sua estrutura adminlstrativa
no contexto territorial. Dai em diante, desempenbaram papel decisivo como uma
das principais tribos na federa~iio dos territ6rios francos do Ocidente.
Os ~rabes e sarracenos cram responsaveis por perturbayoes ocasionais ns costa
do Meditemineo, mas, de modo geral, a partir do seculo IX dificilmente
constituiram uma

amea~a

a sobrevivencia do

Imperio.

A leste da Fran~a estendia-se 0 "Imperium" germanlco que, sob os imperadores
saxoes, voltara a se tomar poderoso. Com pequenas exceyoes, a fronteira entre

ele e 0 Imperio Franco do Ocidente mal se alterou do seculo X ate 0 primeiro
quartel do seculo XIII." Em 925, a Lotarlngia foi tomada do Imperio e, em 1034,
a Borgonba. A parte esses fatos, as tens6es ao longo da fronteira permaneceram
estaveis ate 1226. As tendencias expansionistas do Imperio voltavam-se principalmente para 0 leste.
A amea~a externa ao Imperio Franco do Ocidente, por conseguinte, era
relativamente ligeira. Igualmente pequenas, contudo, eram as possibilidades de
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expansao atem das fronteiras existentes. 0 leste, em especial, estava bloqueal

pcla densidade populacional e pela for9a miUtar do Imperio.
Dentro dessa area, porem, nesse momento em que diminulra a amea9a exterr
a popula9ao come90u a expandir-se fortemente. Cresceu tanto ap6s 0 seculo I
que, em come~os do scenlo XIV, era provavelmente ti~ numerosa como a ql
existia nos inlcios do seculo XVlII. 27
Esse movimento, claro, DaD se desenvolveu em linha reta, mas ha inutner:
indica90es a demonstrar que, de modo geral, a popula9ao aumentou muito. M,
essas indica90es tem que ser vistas como urn tOOo, se quisermos compreender
for9a do movimento geral e 0 significado de cada pe9a individual de documet
ta9ao.
Dos rms do seculo X em diante, e mais ainda no seculo XI, a pressao sobr
a terra,

0

desejo de novas terras e a maior produtividade das antigas, tomaram-s

cada vez mais vislveis na regiao franca ocidentaI.
Conforme dissemos, ja se derrubavam florestas no per/odo carollngio, e sen
duvida antes dele. No seculo XI, porem, 0 ritmo e extensiio do desmatament.
aurnentararn. Eram abatidos bosques e lerr8s pantanosas larnadas araveis, tanh

quanto 0 permitia a tecnologia da epoca. a perlodo de 1050 a mais ou meno:
1300 foi a grande era do desflorestamento e da conquista intema de novas terra,
ns Fran~a.28 Por volta de 1300, esse movimento come~ou a diminuir.

IV
Algumas

Observa~oes sobre

a Sociogenese das Cruzadas

16. a grande ataque exterro amainara. A terra era fertil. A popula9iio crescia.
A terra, 0 roais importante dos meios de produ~ao, 0 supra-snmo da propriedade
e da riqueza na sociedade, tamara-se eseaSS8. 0 desmatamento, 0 emprego de
novas terras na regiao, nao eram mais suficientes para contrabalanyar a escassez.
Novas terras teriam que ser eonquistadas aIem-fronteiras. Paralelamente it
colonizay3.o interna, oeorreo a eonquista externa de"jhovostemt6ri'os.. Em
princlpios do seeulo XI, cavaleiros nonnandos comeyaram a dirigir-se" ~'ara a

Italia, onde ofereceram sua espada a prlncipes individuais." Em 1029, um deles
reeebe como feudo, pelos servif;os que prestou, uma pequena gleba de terra ao

norte das fronteiras do ducado de Napoles. Chegam outros, entre eles os fiIhos
de um pequeno senhor normando, Tancredo de Hauteville. Tendo 12 filhos, de
que maneira poderia sustenhi-Ios, em urn padriio consenrnneo, com as poucas
terras que possu/a? alto deles dirigiram-se para a Italia e la obtiveram, no devido
tempo, 0 que Ihes era negado no pais de origem: 0 controle de um peda90 de
terra. Um deles, Roberto Guiscardo, acabou se torrando 0 chefe reconbecido dos
guerreiros normandos. Ullin as propriedades ou territorios que membros de sua
grei haviam recebido por seus servi90s. A partir de 1060, sob sua Uderan9a, eles
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comeyaram a penetrar na Sicilia. Ao falecer Roberto Guiscardo em 1085, os
sarracenos haviam sido repelidos para 0 canto sudoeste da ilha. Todo 0 restante
se encontrava em maos norrnandas e forrnava um novo imperio feudal.
Nada disso fora realmente planejado. No inlcio, havia .pressao demogrMica e
falta de oportuuidades em casa, emigrayao de indivlduos cujos sucessos atralam
outros; no tim, tfOOamos urn imperio.
Algo semelhante acontecia na EspaOOa. No seculo x, cavaleiros franceses
acorreram em auxllio dos prlncipes espaOO6is em suas lutas contra os arabes.
Conforrne ja dissemos, a area franca ocidental, ao contrario da oriental, nao fazia
fronteira com areas extensas, abertas A colonizayao e habitadas na maior parte
por tribos desunidas. A leste, 0 Imperio impedia expansao ulterior. A peninsula
iberica era a linica salda. Ate meados do seculo XI, apenas indivldu'ls isolados
ou pequenos grupos cruzaram as montanhas; mais tarde, eles gradualmente se
transforrnaram em exercitos. Os arabes, cindidos intemamente, s6 ofereciam
resistencia fraca, esporadica. Em 1085, Toledo foi capturada e, em 1094, Valencia,
por tropas sob 0 comando de EI Cid, mas para ser retomada pelos inimigos logo
depois. A luta prosseguiu em um vaivem. Em 1095, urn conde frances foi investido
com 0 territ6rio reconquistado de Portugal. Mas s6 em 1147, com ajuda de
membros da Segunda Cruzada, eque seu filho conseguiu fmalmente obter controle
de Lisboa e la, ate cerlo ponto, estabilizar seu domlnio como rei feudal.
A parle a Espanha, a Unica possibilidade de conquistar novas terras nas
proximidades da Franya situava-se no outro lado do Canal da Mancha. JlI na
primeira metade do seculo XI, cavaleiros norrnandos isoladoshaviam atacado
nessa direyao. Em 1066, porem, 0 duque norrnando, A frenle de urn exercilo de
cavaleiros de sua nayao e de franceses, cruzou

0

canal, chegou

a ilba,

tomou

0

poder e redistribuiu a terra. As possibilidades de expansao, as perspectivas de
obtenyao de novas lerras nas viziOOanyas da Franya lomaram-se cada vez mais
restritas. Os olhos se eslenderam para mais longe.
Em 1095, anles que os grandes seOOores feudais comeyassem a se mexer, um
banda comandado pelo cavaleiro Waller Habenichts, ou Gautier Senzavoir" partiu
para Jerusalem e terrninou por ser destruldo na Asia Menor. Em 1097, um
poderoso exercito sob 0 comando de senhores territoriais franceses e normandos
avanyou contra a Terra Santa. Antes, esses cruzados conseguiram a promessa de
ser inv~Ndq~t pelo, imp,erlJ.dor romano do Oriente, com as terras que viessem a
conquistar;. prosseguiram entio em seu avanyo t ocuparam Jerusalem e fundaram

novos domlnios feudais.
Nao ha raziio para supor que, sem a orientayao da Igreja e os layos religiosos
com a Terra Santa, a expansao tivesse se orientado exatamente para essa regiio.
Nem e provavel que, sem a pressao social, inicialmente na regiao franca ocidental

e mals tarde em lodas as demais regioes da Cristandade latina, as Cruzadas
ocorressem.

'* Habenichts ou Senzavoir: literalmente, "nada tem" (em alemiio) ou "sem haveres" (em
frances). (RJR)
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Note-se que as tensoes na sociedade DaD se manifestavam apenas no del
de terra e pao. Na verdade, exerciam pressao mental sobre toda a pessoa
pressao social fomceeu a fOfeta motivadora, mais au menDS como urn gerll
fornece corrente eletrica. Pos pessoas em movimento, cabendo a Igreja dirig
for~a preexistente, que enfeixava a angustia geral e Ihe dava uma esperan\
um objetivo fora da Fran~a. E conferiu a luta por novas terras um <ignificac
justifica~ao nobres. Transformou-se numa luta pela fe cristii.
17. As Cruzadas constitulram uma forma especlfica da primeira grande 0
de expansao e coloniza~ao deslanchada pelo Ocidente cristJio. Durante
migra~oes dos povos, quando tribos do leste e nordeste marcharam em dire
80 oeste e sudoeste, as areas utilizaveis da Europa haviam sido ocupadas
suils fronteiras mais distantes, as Ilbas BritJinicas. Nesse momento, ja havi
cessado as migra90es. Clima ameno, solo fertil e energias sem Iimites favoreci
a multiplica~ao rapida das popula90es. A terra tornou-se escassa demais. A 01
humana ficara ellcurralada num beco sem salda, de cujo confinamento ref!
para 0 leste, tanto nas Cruzadas como dentro da propria Europa, de onde as ar
de popula~ao germanica gradualmente se expandiram para 0 leste, a despeito
seria resistencia, deixando para tnis 0 Elba e chegando ao Oder, da! par:
estuario do Vistula e, finalmente, para a PrUssia e as terras balticas, emb
tenham sido apenas os cavaleiros, e naa os agricultores, os que migraram
longe.
Mas exatamente esse ultimo fato demonstra muito bern umadas peculi,
dades que distinguiram essa primeira fase de superpopula9ao social e expan,
das que se deram mais tarde. De modo geral, com 0 avan90 do proce,
civilizador e das concomitantes Iimita9ao e regula~ao das pulsoes huma,
0 avanQo e sempre maior nas classes superiores que nas inferiores, I
razoes que serao discutidas adiante - , a taxa de natalidade declinou len
mente, em gersl com menos rapidez no estrato inferior do que no superior. E:
diferen98 entre a taxa media de natalidade das classes alta e baixa se revesl
com freqiiencia, de grande importiincia para a manuten9ao dos padroes de v:
da primeira.
A primeira fase de rapido crescimento demografico no Ocidente crisl
distinguiu-se das posteriores, contudo, pelo fato de que neIa 0 estrato governan
a classe guerreira, ou nobreza, aumentou quase que com a mesma rapidez q
o estrato dos servos, arrendarnrios e camponeses, em suma, daqueles q
cultivavam diretamente a terra. A luta pelas oportunidades disponlveis que, c,
o crescimento da populac;ao, necessariamente diminuem para cada indivfduo,
rixas incessantes que essas tensoes desencadeiam, a alta taxa de mortalida
infantil, a doen9a e a peste, tudo isso pode ter eliminado parte do exceder
humano. E e bern posslvel que 0 campesinato relativamente desprotegido sofres
mais que os guerreiros. Alem do mais, a liberdade de movimento do primei
gropo era tao .limitada e, acima de tudo, eram tao dificeis as comunicac;oes en1
as diferentes regioes, que 0 excesso de mao-de-obra nao podia ser rapida
uniformemente distribuldo. Dessa maneira, a falta de mao-de-obra podia resull
de rixas, pilhagens, pestes, da abertura de novas tetras ou da fuga dos servos I
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gleba, enquanto urn excedente se aCUDlulava em outras paragens. E, na verdade,
temOs, no que diz respeito a esse mesmo pedodo, uma clara prova do excesso
de servos numa area e dos esfor90s feitos por outras para strair rendeiros livres,
hospites" - isto e, de govemantes oferecendo melhores condigoes aos trabalhadores.
Mas, a que quer que tenha acontecido, 0 que mais caracterizou 0 processo
em desenvolvimento nessa esfera foi 0 fato de que nao s6 um "exercito de
reserva n de escravos e servos estava se formando, mas tambem um uexercito
de reserva u da classe sup~rior, de cavaleiros sem terras ou, pelo menos,sem
o suficiente para manter seus padroes de vida. 86 assim poderemos compreender a natureza dessa primeira fase expansionista do Ocidente. Os camponeses,
os filhos· de servos, indubitavelmente tomaram parte, de uma forma ou de
outra, nas lutas pela colonizagao, mas 0 principal impulso proveio da carencia
de terras pelos cavaleiros. Novas terras s6 podiam ser conquistadas pela
espada. Cavaleiros abriram caminho pela forga das armas, assumiram a
lideranga e formaram 0 grosso dos exercitos. A populagao excedente da classe
alta imprimiu, nesse primeiro perlodo de expansao e colonizagao, a sua marca
especial.
A cisao entre os que possulam terras e aqueles que nada linham, ou s6 tinham
mnito pouco, cindia a sociedade de cima a baixo. Por um lado, havia, no inlcio,
os monopolizadores de terra - famllias de guerreiros, Casas nobres e lalifundiarios, mas tambem camponeses, escravos, servos, hospites, que ocupavam a
gleba que os sustentavam, ainda que precariamente. Por outro, havia aqueles de
ambas as classes que estavam privados de terras. Os membros das classes
inferiores - desalojados pela falta de oportunidades ou pela opressao de seus
senhores - desempenharam certo papel nas emigrayi)es e colonizagoes, mas,
acima de tudo, formaram a populagao de cidades cada vez maiores. Membros da
classe dos guerreiros, em suma, os "filhos mais m0lt0s", cujas heranltas eram
pequenas demais para lhes atender as necessidades, os que "nada tinham" entre
os cavaleiros, passam pelos seculos usando as mascaras sociais mais dlspares:
como cruzados, chefes de bandos de assaltantes, mercenarios a servigo dos
grandes senhores -, ate que, finalmente, formam a base dos primeiros exercitos
permanentes.
l8,A expressao muito citada; "Nenhuma terra sem urn senhor", nao constitula
apenas urn principio jurldico blisico. Era tambem 0 lema da classe guerreira.
Traduzia a necessidade dos cavaleiros de se apossarem de todos os pedagos de
terra utlliz8vel. Cedo ou tarde, isso acontecera em todas as regioes da Cristandade
lalina. Todas as glebas de terra eram s6lida propriedade de alguem. A demanda
de terra, porem, continuava e mesmo crescia. E diminufam as oportunidades de
salisfaze-la. Elevou-se a pressao pela expansao, paralelamente as tensoes na
sociedade. A dinimica especffica que era assim transmitida a sociedade como
urn todo, porem, nao emanava apenas dos descontentes. Necessariamente, comunicava-se 80S que eram ricas em terras. Nos cavaleiros pobres, cheios de dfvidas,
decadentes, a pressao social manifestava-se como um desejo simples de urn
pedayo de terra e de trabalhadores que os sustentassem, de acordo com seus
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padroes de vida. Nos guerreiros mais ricas, as maiores latifundiarios e seohl
de territ6rios, expressava-se igualmente como 0 aoscio de novas terras. M:

que no baixo escaliio era um simples desejo de meios de subsistencia, apropria
8 classe do indivlduo, constitula nos mais altos um impulso para possuir domll
roais vastos, umais" terra e, portanto, roais pader social, tambem. Esse am
de mais tetras entre os latifundiarios roais ricas, acima de tudo nos I
compunham a mais alta camada, os condes, duques e reis, nao tinha orig
apenas na ambil'ao pessoal de indivlduos. Ja vimos com 0 exemplo dos fran,
carollngios ocidentais, e tambem dos primeiros Capeto, como, a menos (
houvesse possibilidade de conquista de. novas terras, ate mesmo Casas Re
eram forl'adas a declinar por om processo social irresistlvel, baseado na propi
dade e distribuil'ao de terra. Ese, durante toda essa fase da expansao extern,
interna, vemos

DaD 86

os c8valeiros pobres, mas tamh6m mnitas ricas, luran

para conquistar novas terras e, assim, aumentar 0 poder de suas famllias, is
nada mals foi do que um sinal da forl'a que a estrutura e silUal'ao da soc/eda
impunham aD mesrno aoscio em lodos os estratos, fasse simplesmente 0 de POSSt
terra, no caso dos despossufdos, fasse 0 de possuir umais" terra, no caso d,
ricos.
Ia se supos que tal anseio por "mais" propriedade, essa compulsao aquisitiv
fasse uma caracterfstica exclusiva do "capitalismo"e, assim, dos tempos mode

nos. Segundo essa opiniao, a soc/edade medieval se distiuguia pela satisfal"
com uma renda apropriada 8 posil'ao social de cada um.
Dentro de certos limites, essa tese e sem duvida correta, se

Q

desejo de Umais

e entendido como se aplicando apenas ao dinheiro. Mas, durante boa parte d
Idade Media, nao era a posse de dinheiro, mas a de terra, que constituia a form

essencial de propriedade. A compulsao aquisitiva teve assim, necessariament,
fonua e direl'ao diferentes. Exigia modos de condUla diversos dos vigentes num:
sociedade monetaria e de economia de -mercado. Pode ser verdade que s6 no:
tempos rnodemos e que se desenvolveu uma classe especializada no cornercio
com 0 desejo de ganhar -urn volume cada vez maior de dinheiro, atraves de un
trabalho incessante. As estruturas sociais que, oa economia predominantementf

de troca na Idade Media, levavam a um desejo sempre maior de possuir meios
de produyio -

e sellS aspectos estrnturais, importantes em ambos os casos -

sao menos faceis de se perceber porque 0 que se desejava era'lerra, ·nao ilInheiro.
Alem do mais, as funl'oes politicas e militares ainda nao se haviam diferenciado
das economicas, como ocorreu gradualmente na sociedade modema. A a~ao
militar e as ambi90cs polfticas e economicas eram, na maior parte, identicasj 0

desejo ardente de aumentar a riqueza sob a fonua de terras equivalia a mesma
coisa que ampliar a soberania territorial e aumentar 0 poder mililar. 0 homem
moos rico numa area detenninada, isto C, 0 que possuia mais terras, era porlanta
o militannente mais poderoso, com 0 maior numero de servidores e, a urn s6

tempo, comandante de exercito e governante.
Exatamente porque 0 relacionamento entre um dono de propriedade e outro
nessa sociedade era analogo ao que hoje existe entre Estados, a aquisil'ao de
novas terras por urn vizinho representava uma amea9a direta au indireta aos
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outros. Implicava, como hoje, uma mudanya de equillbrio no que era em geral
um sistema muito inslllvel de balanya de poder, no qual os governantes eram
sempre potenciais aHados ou inimigos uns dos outros. Esse foi, por conseguinte,
o mecanismo simples que, nessa rase de expansao interna e externa, manteve
tanto os cavaleiros mals ricos e poderosos quanto os mais pobres em constante
movimento, todos eles sempre em guarda contra a expansiio dos outros e
invariavelmente procurando aumentar suas posses. Quando uma sociedade e
colocada nesse estado de movimentayiio pelo bloqueio da expansiio territorial e
pela pressao demogrsfica, todos os que se recusarn a competir, e querem
meramente conservar suas propriedades, enquanto outros se esfor'1am para
auments-las, tenninam necessariamente sendo umenores" e mais fracas do que
as demais, e correm 0 perigo sempre maior de sucumbir a eles na primeira
oportunidade. Os ricos cavaleiros e senhores territoriais da epoca niio consideravam 0 assunto de fonna tao te6rica e geral quanta a enfocamos aqui. mas
percebiam na pratica, com grande clareza, 0 quanta ficavam impotentes a medida
que seus vizinhos se tornavam mais ricos em terras ou que outros conquistavam
novas terras e soberania. Esses fatos podem ser demonstrados com mals detalhes
no tocante aos llderes das Cruzadas, como, por exemplo, Godofredo de Bouillon,
que vendeu e hipotecou suas posses europeias a tim de conquistar outras, maiores,
em regilies muito distantes e acabou fundando um reino. Num perlodo posterior,
o mesmo fato poderia ser demonstrado pelo exemplo dos Habsburgo, que, mesmo
como imperadores, foram dominados pela ideia de ampliar 0 "poder da familia"
e se mostraram, mesmo como imperadores, inteiramente impotentes sem 0 apoio
dela. Na verdade, foi precisamente por causa dessa pobreza e impotencia que 0
primeiro imperador da familia foi escolhido para esse cargo por senhores
poderosos, enciumados com 0 poder reciproco. E isso tambem poderia ser
ilustrado pela imporliincia que a conquista normanda da Inglaterra teve para 0
desenvolvimento do Imperio Franco do Ocidente. Na verdade, esse crescimento
do poder de um tinico governante territorial implicou um completo deslocamento
do equillbrio na alianya de governantes territoriais que compreendiam 0 Imperio.
o duque nonnando que, em seu pr6prio territ6rio, a Nonnandia, nao era menos
afetado pelas foryas centrifugas que qualquer outro governante territorial, niio
conquistou a Inglaterra para os normandos como urn todo, mas exclusivamente
para aUIJ\~nta,r 0 poder d,e sua propria familia. E a redistribuiyiio de terra inglesa
para os guerreiros que 0 acompanharam visou expressamente a contrabalan'1ar
as foryas centrlfugas no seu novo reino, impedindo a formayiio de grandes
domlnios territoriais no pals conquistado. A distribuiyiio de terra a seus cavaleiros
foi ditada pela necessidade de governa-Ia e administra-Ia, mas evitando-se
conceder uma grande area auto-suficiente a qualquer individuo. Ate mesmo aos
grandes senhores, que podiam exigir para sua manutenyao a produyiio de grandes
areas, ele distribuiu terras dispersas par todo 0 pais. 31
Ao mesmo tempo, ele ascendera, com a conquista, a condiyao de governante
territorial mais poderoso do Imperio Franco do Ocidente. Mais'cedo on mais
tarde, teria que haver uma confroDtayao entre sua Casa e ados duques de Francia,
que cram os titulares da monarquia - uma confronta'1ao na qual a pr6pria coroa
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estaria em jogo. E sabe-se bem 0 alto grau em que grandes aconteeimentos n,
seculos subseqUentes foram determinados por essa luta entre os duques de Franc
e Normandia, como os govemantes da Ilha de Fran~a restauraram lentamente
equilibrio de parler com a

aquisi~ao

de novos territ6rios, e como essas lutas, e

ambos os lados do Canal, fmalmente deram origem a dois diferentes domini.
e a duas diferentes na~oes. Mas esse e certamente um dos muitos exemplos d.
processos irresistlveis que, nessa fase dinamica da Idade Media, impelia
cavaleiros ricos e pobres a demandar novas terras.

v
A Expansao Interna da Sociedade:
A Forma~ao de Novos 6rgaos e Instrumentos Sociais
propulsora da expansiio soeial - a despropor~iio entre UI
e as terras sujeitas a um regime de propriedade fIXa - lev,
grande parte da classe govemante a conquistar novos territ6rios. Essa salda,
entanto, estava em sua maior parte bloqueada aos membros das classes ml
haixas, os trabalhadores. Assim, as pressoes derivadas da escassez de tel
tomaram prineipalmente uma outra dire~iio, ou seja, a difereneia~iio do traball
Os servos expulsos da terra fomeceram, confonne dissemos, material para
19. A

for~

popula~iio crescente

crescente assentamento de artesios que, 80S pOlleos, se concentraram em tor

de sedes feudais bem-situadas, as eidades em creseimento.
Aglomerados UIU pouco maiores de pessoas - a palavra "eidade" tah
transmita urna impressao errones - ja podiam encontrar-se oa sociedade
seculo IX, que vivia numa economia de troca. Mas niio eram comunidades ~
"viviam dos ofleios e do comereio, em vez do trabalho na terra, ou possul,
quaisquer direitos e institui~oes especiais". 32 Eram fortalezas e, ao mesmo teml
centros de administra~iio agricola dos grandes senhores. As pr6prias eidades (
perlodos anteriores haviam perdido sua unidade. Eram apenas pe~as justapos!
grupos que perteneiam freqUentemente a diferentes cavaleiros e diferen
dominios, alguns seculares, outras, eclesiasticos, cada urn deles levando ~
pr6pria vida economica independente. 0 linico contexto da atividade econom
era a propriedade, 0 domfnio do senhor territorial. Prod~iio e consumo ocorri
essencialmente no mesmo Ingar. 33

No seculo XI, porem, essas forma~6es sociais com~aram a crescer. A
tambern, como geralmente acontecia na expansao efetuada pelos eavaleit
porem agora igualmente entre os servos da gleba, eles come'raram co
indivlduos desorganizados, trabalhadores excedentes, impelidos a procurar es
centros. A atitude dos govemantes em rela~iio aos recem-chegados, que em c,
easo vinham de urna terra diferente, nem sempre era a mesma.34 As ve~
concediam-lhes mn minima de liberdade, mas, na maioria dos casos, espera~
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e exlgiam os mesmos servl~os e trlbutos que cobravam de seus pr6prlos servos
e rendelros. 0 actlmulo dessa gente, no entanto, mudou a rela~iio de poder entre
o senhor e a classe Inferior. Os recem-chegados ganharam for~a atraves do
ntlmero, e gradualmente alcan~aram novos direitos em lutas sangrentas e, nao
raro, prolongadas. Essas lutas come~aram prlmeiro na Italia, e urn pouco mals
tarde na Flandres: em 1030 em Cremona, em 1057 em Miliio, em 1069.em Le
Mans, em 1077 em Cambrai, em 1080 em Saint-Quentin, em 1099 em Beauvais,
em 1108-9 em Noyon, em 1112 em Laon, e em 1127 em Saint-Orner. Essas datas,
juntamente com as referentes a expansao territorial por parte dos cavalelros,
proporclonam uma vlsiio geral das tensoes internas que nessa fase mantlnham a
socledade em movimento. Foram as primelras lutas pela liberta~ao por parte de
trabalhadores residentes em cldades. 0 fato de terem sido capazes, ap6s algumas
derrotas, em suas lutas com a classe guerrelra na malor parte da Europa, de obter
direitos pr6prios, primelro urn grau IImltado e depois substanclal de liberdade,
mostra como era grande a oportunidade que 0 desenvolvimento social Ihes
colocava Das maos. E esse fato peculiar, a lenta ascensao dos estratos mais baixos,
trabalhadores urbanos, a autonomia politica e, finalmente - no in/clo sob a
forma de uma classe media de profissionais livres - it lideran~a politica fornece
urna explica~iio para quase todas as peculiaridades estruturais que distinguiam
as sociedades ocidentais daquelas do Orienle e Ihes conferiam sua marca
especlfica.
Em in/cios do seculo XI, existiam basicamente apenas duas classes de homens
livres, os guerreiros (ou nobres) e 0 c1ero; abaixo deles, estavam os escravos e
servos. Havia, par conseguinte, "aqueles que rezam, aqneles que lntam, e aqueles
que trabalham"."
Por volta de 1200, iSlo e, ap6s dois seculos, ou mesmo urn seculo e meio porque, como a derrubada das florestas e a expansiio colonial, esse movimento
tambem se acelerou ap6s 1050 -, grande ntlmero de povoados de artesiios, ou
comunas, havia oblido direitos e jurisdi~iio, privilegios e autonomia. Uma terceira
classe de homens livres junlou-se as duas outras. A sociedade se expandia, sob
a pressiio da falta de lerras e aumenlO demografico, niio apenas extensa mas
tambem intensamente. Tornava-se diferenclada, gerava novas celulas e formava
novos 6rgaos, as cldades.
20. Com a crescente diferencla~ao do trabalho, com os novos e maiores
mercados que enmo se fonnavam, com 0 lento'processo de troca a longa distancia,
porem, cresceu igualmente a necessidade de meios de troea moveis e unificados.
A epoca em que 0 servo ou pequeno rendeiro levavam diretamente seus tributos
80 senhor, quando era curta a cadeia entre produtor e consumidor, e sem
intermediarios, a sociedade nao precisava de uma unidade de caleulo, de urn
melo de troca ao qual todos os demais objetos trocados pudessem ser referidos
como a uma medida comum. Nesse momento, porem, com a gradual separa~ao
dos artesaos da unidade economica da familia, com a forma~ao de urn corpo
artesanal financeiramente independente e com a troea de produtos atraves de
muitas maos e ao longo de cadeias mais longas, tomou-se complieada a rede de
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atos de troea. Era neeessario um objeto unifieado de troea. Tomando-se mals
complexaa diferencia~io de trabalho e troea, e mais stiva, urn volume maior de
maeda passon a ser necessaria. 0 dinheiro era, ns verdade, uma encamaQio do

tecido social, um slmbolo da teia de atos de troea e eadeias humanas, atraves
dos quais a mereadoria passava em seu eaminho do estado natural para 0 consumo.
o dinbeiro s6 se tomou neeessario quando eadeias longas de troea se formaram
na sociedade, isto e, em eerto nlvel de densidade demograliea e alto nlvel de
interdependencia e diferencia~ao social.
Seria necessaria uma digressao grande demais para estudar aqui a questiio da
gradual deeadencia da eeonomia monetaria em muitas areas, no lim da Antiguidade, e seu ressurgimento a partir do ""eulo XI, mas e preciso pelo menos
formular uma observa~ao a respeito.
E neeessario ressaltar que a moeda nunea saiu inteiramente de uso nas areas
habitadas mais antigas da Europa. Durante todo esse perlodo, subsistiram enclaves
de economia monetaria no interior da economia de troea c, slem disso, fora dll

area earolingia, havia extensas regioes do velho Imperio Romano onde a
cireula~ao da moed.a nunea diminuiu na mesma extensao que no Imperio de
Carlos Magno. Podemos sempre e com todo direito, por eonseguinte, indagar
sobre os Uantecedentes·· da economia monetaria no Ocidente Cristao, os enclaves
nude el~ nunea desapareceu. Caberia perguntar: oude se originou a economia

. monetaria? Com quem se reaprendeu 0 uso da moeda? Esse tipo de indaga~ao
nao deixa de ter valor, pois e diflcil imaginar que esse instrumento voltasse a
ser usado de modo relativamente tiio rapido, se nao tivesse sido desenvolvido
em aulras civiliz8yoes, precedentes au vizinhas, ou se nunea houvesse sido
eonhecido.
o aspeeto essencial da questao relativa ao renascimento da cireula~ao da
Maeda no Ocidentc, pOlem, naa se esclarece dessa maneira. Permanece a questiio
de saber-se por que a sociedade ocidental precisou de relativamente pOlleD

dinheiro durante 0 1011go perlodo de seu desenvolvimento e por que a neeessidade
e 0 ernprego da moeda, com todas as eonseqfientes transforma~oes da soeiedade,
gradualmente voltaram a aumentar. Neste particular, a indaga~ao deve ser dirigida,
mais urna vez, aos fatores que se moviam, que mudavam. E a essa pergunta nao
se responde com 0 exame das origens da moeda e dos antecedentes da economia
monetaria. Responde-se apenas com 0 exame dos processos sociais concretos
que, apos 0 lento rel1uxo da cireula~ao da moeda na Antiguidade deeadente, mais
uma vez geraram os novos relacionamentos human os, as novas formas de
integra~ao e interdependencia, que fizeram aumentar novamente a necessidade
de moeda: a estrutura eelular da soeiedade se difereneiava. Uma das manifesta~oes
disso foi 0 reapareeimento do uso da moeda. E de logo evidente que nao foi
apenas a expansao interna, mas tambem as migra~oes e coloniza~ao que atraves da mobiliza~ao de propriedades, do despertar de novas neeessidades, do
estabelecimento de rela~oes de comercio em distancias maiores - desempenharam papel importante nesse reerudescimento. Cada movimento individual, na
intera~iio global de processos, reage sobre os oUlros, quer obstruindo-os, quer
refor~ando-os: com isso a cede de movimentos e tensoes passa a complicar-se
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pela diferencl~iio social. Fatores unicos nao podem ser absolutamente identificados. Mas sem a dlferencia9ao na pr6pria sociedade, sem a passagem da terra
para a posse fixa, sem 0 vlolento aumento demognifico, sem a forma9ao de
comunidades Independentes de artesiios e mercadores, a necessldade de moeda
nunca terla surgldo Ilio fortemente, nem poderla 0 setor monet:lrio da economla
ter crescldo com tal rapldez. A moeda e a dlminul9ao ou aumento de seu uso
niio podem ser compreendldos em sl, mas apenas do ponto de vista da estrumra
de relaclonamentos humanos. E aqui, na forma modificada de Integra9ao
humana, que devem ser procuradas as principais molas propulsoras dessa
transforma98o. Claro que, quando 0 usa da moeda come90u a crescer, esse
fato ajudou, por seu tumo, a Impulsionar alnda mals todo 0 movlmento - 0
aumento populaclonal, a dlferencia9iio, 0 crescimento das cidades - ate atingir
urn ponto de satura9iio.
"Os Inlclos do seculo Xl caracterizaram-se, alnda, pela ausencla de transa90es
monetllrlas em grande escala. A riqueza estava em grande parte imobllizada nas
milos da 19reja e dos senhores terrltorials seculares.",.
Posterlormente, aumentou a necessidade de instrumentos m6veis de troca. A
moeda cunhada em clrcula9iio jll nao era suficiente. lnicialmente, as pessoas se
ajeitavam como podiam, vendendo balxelas e omamentos em metais preciosos,
que eram pesados a fim de prover uma unidade de calculo; cavalos, Igualmente,
podiam servir como medida de valor; nova moeda fol cunhada para atender a
necessidade crescente, isto e, pe9as de metal precioso de certo peso, validado
pelas autorldades. E certamente, com a necessidade cada vez maior de instrumentos de troeR m6veis, 0 processo se repetiu em varios niveis. E, talvez, quando
a oferta de moeda niio mals atendia a demanda, 0 recurso a troca voltasse
repetidamente a ganhar terreno. Aos poucos, a diferencia9ao crescente e 0
entrela9amento de a90es humanas, 0 volume sempre maior de comercio e troea,
elevavam 0 volume da cunhagem e acontecia 0 oposto. Nos Intervalos, aumentavam continuamente as despropor90es.
Pela segunda metade do seculo XlII, pelo menos na Flandres, e urn pouco
mais cedo ou mais tarde em outras regioes, a riqueza movel ja era consideravel.
Circulava com grande rapidez, "gra9as a uma serle de instrumentos entrementes
criados":" moedas de ouro cunhadas no pals - ate entao, mesmona Fran9a,
como na Abisslnia dos tempos modernos, nenhuma moeda de ouro fora
cunhada: clrculavam, e eram guardadas nos tesouros, moedas de ouro bizantinas - juntamente com moedas de pequeno valor, e letras de camblo e medida
- todas elas slmbolos de como a cadeia invislvel de troca estava se tornando
mals s611da.
2 \, Mas de que manelra podlam se estabelecer rela90es de troca entre areas
diferentes, e a dlferencia9iio do trabalho estender-se alCm da regiao local, se 0
transporte era Inadequado, se a sociedade nao tinha como deslocar cargas pesadas
a longas distlincias1
Exemplos do perlodo carollngio ja mostraram que 0 rei era obrlgado a viajar
com a corte de urn palacio imperial a outro, a fim de consumir no local 0 produto
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de suas propriedades. Por menor que pudesse ser a corte, em comparsyio corn

as que se formaram no inlcio da fase absolutista, era tao diffcU movimentar as
quantidades de bens necessarios ao seu sustento que as pessoas tinbam que se
deslocar ate onde estavam os bens.
Mas no mesmo perlodo, quando a populayiio, as cidades, a imerdependencia
e seus instrumentos cresciam de modo cada vez mais visfvel, 0 mesmo acontecia
com

0

transporte.

Na Antiguidade, os arreios dos cavalos, como alias de todos os animais de
carga, eram pouco apropriados ao transporte de cargas pesadas em longas
distancias. E questao aberta que distancias podiam ser percorridas dessa maneira,
embors, evidentemente, esse modo de transporle fasse suficiente para

8

estrutura

e as necessidades· da economia interiorana da Antiguidade. Durante todo esse
perfodo,

0

transporte por terra pennaneceu extremamente caro38 , lento e diffcil,

em comparayiio com 0 transporte por agua. Praticamente tgdos os centros de
comercio se situavam oa costa au as margens de rios navegaveis. Esss centralizayiio do transporte em tomo dos meios aquaticos era caracterlstica marcante da
estrutura da sociedade antiga. Nas vias navegaveis c, acima de tudo, nas costas
maritimas, surgiram centros urbanos as vezes densamente poYoados e rieos, cujas
necessidades de alimentos e artigos de luxo com freqilencia eram atendidas por
reg.i(jes muito remoms, e que conslituiam elos centrais nas cadeias altamente
diferenciadas de urn extenso trafico de trocas. No imenso interior, que, via de
regra, s6 era acessivel ao transporte por terra, isto e, de modo geral na maior
parte do Imperio Romano, a populayiio satisfazia suas necessidades primarias
sobretudo com a produyiio do meio circundante. Nessa epoca, predominavam
cadeias de procura curtas au, em outras palavras, a que se poderiachamar mais
au menos de Heconomia de escambo", au troca; pouquissima moeda circulava
e 0 poder aquisitivo desse setor de escambo da economia antiga era baixo demais
para a aquisiyiio de artigos de luxo. Era, assim, muito grande 0 contraste entre
o pequeno setor urbano e as extensas areas do interior. Tal como pequenos fios
nervosos, as areas urbanas maiores, situadas ao longo da vias navegaveis, se
insinuavam pelos distritos rurais, drenando-lhes a forya e os produtos do trabalho
ate que, com 0 decHnio do governo centralizado, e em certa medida devido a
aliva luta de elementos rurais contra as governantes urbanos, 0 setor agrario
libertou-se da domina'(3.o das cidades. Mais tarde, esse setor urbano estreito,
mais diferenciado, com sua extensa interdependencia, entrou em decadencia e
foi obliterado pela forma algo alterada de cadeias de troca e instilUiyoes da
economia de escambo, curtas e limitadas a regiao. Nesse setor urbano dominante
da sociedade antiga, contudo, evidentemente nao havia necessidade de desenvolver ainda mais 0 transporte por tena. Tudo que a pr6pria area circunvizinha niio
podia fomecer, ou apenas COm alto custo de transporte, podia ser obtido mais
facUmente no ultramar.
Nesse momenta, porem, no periodo carolingio, a principal via navegavel do
mundo antigo, 0 Mediterraneo, estava fechada, principalmente devido a expansao
arabe, para urn grande mimero de povos. 0 transporte por terra e as ligayoes
internas assumiram uma importancia inteiramente nova. Esse fato gerou uma
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pressao para que 0 transporte por terra fosse desenvolvido, a fim de promover
a interdependencia e a troca. Ese, subseqiientemente, da mesma forma que
na Antiguidade, as ligayoes marltimas, como as que existiram entre Veneza e
Biziincio, as cidades flamengas e a Inglaterra, voltaram a desempenhar um
papel decisivo na ascensao do Ocidente; 0 carater especlfico do desenvolvimento ocidental nao foi menos determinado pelo fato de que a rede de rotas
marltimas se ligava a uma rede cada vez mais densa de comunicayoes por
terra e de que grandes centros interioranos de comercio tambem vieram a
surgir. 0 desenvolvimento do transporte por terra, para alem do nlvel atingido
no mundo antigo, constitui um exemplo muilo claro dessa grande diferenciay80
e interdependencia de sociedades espalhadas por todas as areas interlores da
Europa.
o emprego de cavalos como animais de trayao, como ja mencionamos, nao
foi muito desenvolvido no mundo romano. 0 arreio passava pela garganta do
animal." Esse sistema talvez fosse otil ao cavalelro para guiar a montaria. A
cabeya lanyada para trlls, a postura "altiya" do cavalo freqUentemente vista em
baixos-relevos antigos, eram conseqUencia da maneira de conduzlr 0 animal. Mas
tomavam 0 cavalo ou a mula intelramente impr6prios para a trayao, especialmente
de cargas pesadas, que necessariamente Ihes apertavam a garganta.
o mesmo acontecia com 0 calyamento dos animais. Os antigos careciam das
ferraduras de ferro, fixadas com cravos, sem as quais nao se pode explorar toda
a forya do cavalo.
Ambas as situayoes mudaram lentamente a partir do seculo X. Na mesma fase
em que 0 ritmo da derrubada das florestas aumentava gradualmente, quando a
soc1edade se diferenciava e se fonnavam mercados urbanos, quando a moeda
passava a ser cada vez mais usada como simbolo dessa interdependencia, 0
transporte por terra, tambt!m, sob a fonna de dispositivos para exploray80 da
forya de trabalho do animal, realizou progressos decisivos. Esse melhorame'l1to,
insignificante como possa nos parecer hoje, dificilmente teve na epoca menos
importiincia do que 0 desenvolvimento da tecnologia da maquina numa epoca
posterior.
"Num poderoso esfor~o construtivou , escreveu urn autor,40 os usos do trabalho

animal se ampliaram muito, ainda que lentamente, no curso dos seculos XI e
XII. Na trayao, a principal carga foi transferida da garganta para as espaduas.
Surgiu a ferradura. No secuIo XIII, apareceu, em princlpio, a tecnica modema
de trayao para cavalos e hois. Lanyavam-se asslm os alicerces do transporle por
lerra em longas distiincias. No mesmo perlodo, surgiram 0 carro de rodas e os
prim6rdios de eslradas com leilo de cascalho. Com 0 desenvolvimento da
tecnologia do transporte,

0

monjolo assumiu uma impormDcia de que carecera

na Antiguidade. Nesse momenta, tomou-se lucratlvo trazer a ele, de longas
distiincias, 0 cereal." Esse, tambCm, era um passo no caminho da diferenciayiio
e da interdependencia, no qual se separavam funyoes antes unidas na esfera
fechada da grande propriedade rural.

~---------
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VI

Elementos Novas na Estrutura da Sociedade Medieval,
em Compara~iio com a Antlguldade
22. A mudan9a no controle das paixoes to conduta que denominamos "clvill·
za98o" guarda estreita rela980 com 0 entrela~mento e Interdependencla eres·
centes de pessoas. Nos poucos exemplos que pudemos fomecer, esse entrela9a.
mento pode ser Identlficado como se fizesse parte do processo de vir a ser.
Mesmo nesse caso, nessa fase relatlvamente precoce, a natureza do teeldo social
no Oeldente era, em certos aspectos, diferente da vigente na Antlguldade. A
medida que a estrutura celular da soeledade comC9ava, mais uma vez, a tomar-se
diferenelada, eram usadas, de muilas maneiras, quaisquer institul9iies de alta
diferenela980 deixadas pclo eslligio anterior. As condi9iies em que essa renovada
diferenela980 teve lugar e, destarte, a natureza e a dire9iio da propria diferenela9io
divergiram, pOl-em, em certos aspectos das que haviam ocorrido no perlodo anterior.
Alguns autores falaram de Ulna "renascen9a do comerelo" nos seculos XI e
XII. Se isso significa que instltni9iies da Antlguidade ganharam ate certo ponto
nova vida, a alega9ao e por certo correta. Sem a heran9a da Antiguidade, os
problemas que a soeledade enfrentou no curso de seu desenvolvimento certamente
nio poderiam ter sido superados com sucesso dessa maneira. Nesse particular, 0
que houve foi Ulna constru9iio que aproveitou alicerces jli lan9ados. A for9a
propulsora do movimento, conlUdo, nio residiu no "apreuder com a Antlgnidade". Esteve na pr6pria sociedade, em sua pr6pria dinamica inerente, nas condi90es
em que as pessoas tinham que se acomodar reelprocamente. E tais condi90es nao
eram as mesmas da Antiguidade. Hli Ulna convic980 geral de que s6 na Renascen~ .
o Oeldente recuperou realmente, e depois superou, 0 nlvel alcan9ado na Antlguidade. Mas estejamos au DaD interessados em usuperayao" au "progresso", 0
fato e que vlirios aspectos estruturais e tendenelas de desenvolvimento, que se
desviavam dos que se fizeram sentlr na Antiguidade, foram vislveis nio s6 na
Renascen9a, mas jli - pelo menos ate certo ponto - na primeira fase de expansao
e crescimento, que vimos discutindo aqui.
Cabe menelonar duas dessas diferen9as estruturais. A soeledade oeldental
carecia da mao-de-obra barata dos prisioneiros de guerra, dos escravos. au quando
existiarn - e, oa verdade, nunea estiveram totalmente auscntes -, eles nia
desempenhavam mais qualquer papel relevante na estrulUra geral da soeledade.
Esse fato imprimiu, desde 0 inicio, urna nova dire y80 ao desenvolvimento social.
Nao menDS importante roi autra circunstancia ja mencionada. Os reassentamentas nao ocorreram, como antes, nas proximidades do mar au exclusivamente
ao longo das vias navegaveis, mas, grayas a rotas de transporte par terra, de
modo geral em areas do interior. Essas circunstancias, freqiientemente em intima
intera980, criaram para a soeledade oeldental, desde 0 inlelo, problemas que a
soeledade antiga nao livera necessidade de resolver, e que orientaram 0 desenvolvimento soelal por novos caminhos. a papel bem menor que os escravoS
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desempenharam na explora~ao das propriedades pode se explicar pela falta de
uma grande reserva desses elementos, ou pela suficieneia da popula~ao nativa
de servos da gleba para atender as necessidades da classe guerreira. Como quer
que tenha sido, a insignificiineia do trabalho escravo teve como contrapartida a
ausencia dos padroes sociais tfpicos da economia escravista. E s6 contra 0 pano
de fundo desses diferentes padroes e que pode ser inteiramente apreciada a
natureza espeeial da estrutura oeidenta!. Nao s6 a divisao do trabalho, 0
entrela~amento de pessoas, a dependencia mutua das classes superior e inferior
e, concomitantemente, a economia de pulsoes vigente em ambas as classes,
desenvolve-se na sociedade escravista de maneira diferente da que ocorre em
outra onde 0 trabalho e mais ou menos livre, mas tambem as tensoes soeiais e
mesmo as fungoes da moeda nao sao as mesmas, sem falar na importancia do
trabalho livre para 0 desenvolvimento de tecnicas.
Aqui deve ser sufieiente, para compara-los com os processos especlficos da
eiviliza~ao oeidental, um breve sumario dos diferentes processos que operam em
sociedades que possuem mercados de escravos altamente desenvolvidos. Esses
processos nao sao menos importantes nos ultimos do que nos primeiros. Num
balan~o da pesquisa moderna sobre 0 assunto, os mecanismos de soeiedades
baseadas no trabalho escravo podem ser sumariados da seguinte maneira:
... 0 trabalho escravo interfere na produ~ao pelo trabalho livre. E interfere de tres
Maneiras: provoca a retirada de certo numero de homens do processo de produ~ao,
desviando-os para atividades de supervisao e defesa nacional; difunde urn sentimento
geral contra 0 trabalho manual e todas as forroas de atividade concentrada; e, mais
especificamente, expulsa trabalhadores livres de ocupac;6es em que sao empregados
escravos. Da mesma maneira que, de aoordo com a lei de Gresham, moedas vis tiram
de circul~ao moedas boas, a experiencia demonstrou que, em qualquer dada ocuP89ao
au faixa de ocupa~Oes, 0 trahalho escravo expulsa 0 trabalho livre, de modo que se
toma mesmo dificil encontrar recrutas para as cargos mais altos de urna ocupa~ao,
se for necessario que eles adquiram pericia servindo como aprendizes, lado a lado
com escravos nas posi~oes mais baixas.
Esse fato gera graves conseqOencias, uma vez que os homens expulsos dessas ocupa~Oes
nao siio suficientemente ficas para viver do trabalho de escravos. Por isse, tendem a
fannar uma classe intermediaria de ociosos, que ganham a vida da melhor maneira que
podem - a classe conhecida pelos economistas como uhranoos pobres" ou "lixo branco"
e para os estudiosos da hist6ria romana como ··clientes" ou ufaex Romuli". &sa classe
tende a agravar a inquieta~iio social e 0 carater militar e agressivo do Estado escravista...
A sociedade escravista e, par conseguinte; nitidamente dividida em tres classes:
senhores, brancos pobres e escravos; e a classe intermedhiria e urna classe ociosa que
vive da comunidade au da guerra, quando DaO da superior.
Mas ha ainda outro resultado. 0 sentimento geral de aversao ao trabalho produtivo
leva a urn estado de coisas em que os escravos tendem a ser os unicos produtores e,
as ocupa~Oes em que trabalham, as unicas industrias do pais. Em outras palavras. a
comunidade dependera, para sua riqueza, de ocupa~5es que em si naD admitem
mudan~a ou adapta(JAo as circunstancias e que. a menos que supram pela reprodu~ao
as deficiencias de mao-de-obra, vivem em necessidade perpetua de capital. Mas esse
capital nao pode ser encontrado em parte nenhuma da sociedade. Tern, par isso mesrno,
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de sec trazido do exterior e a comunidade escravista tenderS. quer a empenhar-se em

guerras agressivas, quer a endividar-se em capital com vizinhos que possuem urn

sistema de trabalba livre ...42

o emprego de escravos tende a afastar homens livres do trabalho, que e visto
como ocupa~iio indigna. Ao longo da classe superior, que niio trabalha, proprietaria de escravos, fonna-se uma classe media que tambl!m nao trabalha. Devido
ao emprego de escravos, a sociedade e for~ada a adotar uma estrutura de trabalho
relativamente simples, servindo-se de tecnicas que podem ser utilizadas pelos
escravos e, que, por essa razio, tomam-se relativamente impermeaveis amudan~a,

ao melhoramento e a

adapta~iio

a novas

situa~oes.

A reprodu~iio do capital fica

vinculada a reprodu~ao dos escravos e, dessa maneira, direta ou indiretamente,
ao sucesso de campanhas militares, a produ~ao de reservas de escra\'os, e nunea

e passivel de calculo no mesmo grau que numa sociedade na qual niio e il pessoa
intelra que se compra por toda a vida, mas servi~os especiais de trabalho de
individuos que, socialmente, sao mais ou menas livres.

S6 contra esse pano de fundo podemos compreender a importiincia, para todo
o desenvolvimento da sociedade ocidental, do fato de que, durante 0 lento
crescimento da popula~iio na Idade Media, os escravos estivessem ausentes ou
desempenhassem apenas papel secundario. Desde 0 inicio, por conseguinte, a
sociedade foi colocada em urn curso diferente do que 0 adotado na Antiguidade
romana." E ficou sujeita a regularidades diferentes. As revolu~oes urbanas dos
seculos XI e XII, a gradual libera~iio de trabalhadores desalojados da terra os burgueses - da submissiio ao senhor feudal, constituiram as primelras
manifesta~oes desses fatores. Dai em diante, ocorreu a gradual transfonna~iio do
Ocidente numa sociedade onde urn numero sempre maior de pessoas podia ganhar
a vida atraves de ocupa~oes. 0 papel muito pequeno desempenhado pela
importa~iio de escravos e de miio-de-obra escrava dava aos trabalhadores, mesmo
como classe inferior, urn grande peso social. Quanta mais· prosseguiu a interdependencia das pessoas e, por consegwnte, mais terra e sua produ~ao eram

incluidos na

circula~iio. do

comercio e da moeda, mais dependentes as classes

superiores, que nao trabalhavam, os guerreiros, ou nobreza, se tomavam das classes

inferior e media, que trabalhavam, e mais estas ultimas ganhavam em poder social.
A ascensiio das classes burguesas para a classe superior constituiu expressiio desse
modelo. De fonna exatamente oposta aquela por que, na sociedade escravista antiga,
homens livres da cidade eram expulsos da for~a de trabalho, na sociedade ocidental,
como resultado do trabalho de homens livres, a crescente interdependencia de todos
finalmente atraiu ate mesmo membros das classes altas, que niio trabalhavam, em'
numeros sempre maiores, para a divisiio do trabalho. 0 proprio desenvolvimento
tecruco do Ocidente, a evolu~iio da moeda para aquela forma especifica de "capital"
que a caracterlza, pressupaem a ausencia de trabalho escravo e

0

desenvolvimento

do trabalho livre.
23. 0 que foi dito acima constitui apenas urn exemplo dos fenomenos especificamente ocidentais que ocorreram durante a Idade Media e chegaram aos
tempos modemos.
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Pouco menos importante foi 0 fato de que os assentamentos na Idade Media
nao ocorressem a beira-mar. As primeiras ondas de povos que migravam deram
origem, conforme dissemos, a redes concentradas de comercio e a integra9ao de
grandes areas na Europa, mas apenas ao tonga das margens de rios e, acima de
tudo, nas regioes costeiras do Mediterraneo. Essa situa9ao se aplicava a Grecia
e sobretudo aRoma. 0 domlnio romano eSPJIlhou-se lentamente em tomo da
bacia do Mediterraneo e, flnalmente, envolveu-a por todos os lados. "Suas
franteiras mais remotas ficavam no Reno, no Danubio e no Eufrates, aD passo
que 0 Saara formava um enorme clrculo defensivo que protegia 0 perlmetro
costeiro. Indubitavelmente, 0 mar foi para 0 Imperio Romano tanto a base de
sua unidade polltica quanto economica." 44
As tribos gennanicas, igualmente, avanc;aram por lodos os lados oa direc;ao

do Mediterraneo e fundaram seus primeiros imperios nas areas do Imperio
Romano que cercavam 0 mar que as romanos chamavam de mare nostrum" .4~
,Os francos nao chegaram tao longe: encontraram ja ocupadas as regioes costeiras,
e tentaram irromper pela for9a. Todas essas mudan9as e lutas podem muito bem
ter come9ado a perturbar e afrouxar as comunica9oes que abra9avam 0 Mediterraneo. Mas, evidentemente, a velha importancia do¥editerraneo como mcio de
transporte e comunicat;ao, como base e centro do desenvolvimento cultural mais
alto no solo europeu, foi ainda mais destrulda pelas invasoes arabes. E foram
elas que flnalmente romperam os debilitados flos de Iiga9ao. 0 mar romano
tomou-se em grande parte um mar arabe. "Foi cortado 0 la90 que unia as Europas
Oriental e Ocidental, 0 Imperio Bizantino e os Imperios Germanicos no Oeste.
U

A conseqilencia da invasio islamica consistiu. em coloesr esses imp6rios em
circunsmncias que jamais haviam exislido desde as prim6rdios da hist6ria. "46

Ou em outras palavras:pelo menos nas partes interiores da Europa, longe dos
vales dos grandes rios e das poucas estradas militares, nenhuma sociedade
altamente diferenciada e, por conseguinte, nenhum sistema de produ9ao diferenciado se desenvolveu desde entaD.
Ainda e dificH conduir se a invasao arabe bastou, ou nao, para eriar as
eondir;oes de urn desenvolvimento concentrado no interior. A ocupar;ao das terras

europeias pelas tribos durante as migra90es dos povos pode ter tambem desempenhado um papel nesse particular. Mas, de qualquer modo, esse estrangulamento
temporario das principais arterias de transporte entao utilizadas produziu urn

efeito decisivo sobre a dire9ao tomada pelo desenvolvimento da sociedade das
Europas Ocldental e Central.
No per{odo carolingio, pela primeira vez, urn territ6rio poderoso formou-se
em torno de urn centro situado no interior. A sociedade enfrentou 0 desafio

de desenvolver mais plenamente as comunica9oes por terra. Quando, depois
de seculos, conseguiu isso, a heran9a da Antiguidade pode ser retomada em
novas condir;oes. Haviam sido lanr;ados os alicerces para formar;6es sociais

desconhecidas na Antiguidade. E a partir desse aspecto que devem ser
entendldas certas diferen9as entre as unidades de integra9ao na Antiguidade
e as que lentamente se forma ram no Ocidente. Estados, nac;6es,.ou 0 que quer
que chamemos a essas entidades, eram nesse momento, em grande parte,
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aglomerados de pessoas agrupadas em torna de centros, au capHais, interioranDs, ligados por arterias terrestres.
Se, subseqiientemente, esses centros ocidentais nao 56 colonizaram as costas
ou margens de riDS, mas tambem grandes regioes no interior, se, oa verdade,
grandes extensoes da Terra foram ocupadas e colonizadas pelas na90es ocidentais,
as precondi90es para tudo isso podem ser encontradas na evoIu9ao da formas
intemas de comunica9ao, nao vinculadas a trabalho escravo, dentro das proprias
maes-patrias. Os inicios desse curso de desenvolvimento sao encontrados tambem
na Idade Media.
Ese, finabnente, atc mesmo 0 setar agrario. interiorano da sociedade acha-se
hoje integrado em uma complexa divisao de trabalho e extensas redes de
intercambio como nunea existiram antes, as origens desse fenomeno devem set
igualmente buscadas no mesmo perfodo. Ninguem pode dizer hoje que a sociedade
ocidental, uma vez posta nesse curso, tioha necessariamente que continuar no
mesmo. Urna constelayao inteira de influendas, que DaD podem ser ainda
claramente destrineradas, contribuiu para mante-Ia e estabiliza-Ia Desse curso.
Mas

e importante reconhecer que a soeiedade

tomou, em fase muito antiga, urn

caminho no qual permanece ate os tempos modemos. Podemos facilmente
imaginar que, observando juntos 0 desenvolvimento desse periodo inteiro da
sociedade humana, 0 medieval e 0 modemo, eras posteriores considerern-nos

como uma unica epoca unificada, uma grande "Idade Media". E nao e menos
importante observar que a Idade Media, no sentido mais Iimitado da paIavra, nao
foi 0 periodo estatico, a ··t1oresta petrificada", que freqilentemente se julga ter
sido, mas incluiu fases e setores altamente dinamicos, que se moveram exatamente
na dire'r8o em que continua a era moderna, estagios de expansao, de aumento

da divisao do trabalho, de transforma9iio social e revolu9ao, de aperfei90amento
dos instrumentos de trabalho. Lado a lado, e claro, houve setofes e fases em que
institui'roes e ideias se tornaram mais rigidas e, ate certo ponto, "petrificadas··.
Mas ate mesmo essa alterna~ao de fases e setores em expansiio, com outras em
que 0 conservantismo era mais importante do que 0 crescimento e 0 desenvolvimento, nao e, de maneira alguma. estranha aos tempos modernos, mesrno que
o ritmo do desenvolvimento social e dessa alterna980 se tenha acelerado

vivamente ap6s a Idade Media.

VII
Sobre a

Soci~genese

do Feudalismo

24. Processos de expansao social tern Iimites. Cedo ou tarde, chegam ao fim.
De identica maneira, 0 movimento de expansao iniciado por volta do seculo XI
gradualmente ceSSOll. Tornoll-se cada vez mais diffcil aDs c8valeiros francos do
Ocidentc desbravar novas terras com a derrubada de florestas. So obteriam terras

..
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alem-fronteiras, quando isso fosse efetivamente possivel, a custo de pesadas lutas.
A coloniza~ao das regioes costeiras do MediteITlineo oriental deu em nada ap6s
os prirneiros sucessos. A populayao guerreira, no entanlo, continuava a cresccr.
As pulsoes e paixoes dessa classe governante eram menos restringidas pelas
dependencias sociais e pelos processos civilizadores do que em classes snperiorcs
das eras subseqiientes. A dominayao da mulher pelo homem continuava intacta.
HEm todas as paginas das cronicas da epoca sao citados cavaleiros, baroes e
grandes senhores que tern oito, dez, 12 au mesmo mais filhos homens. "47 0
denominado Usistema feudal" que emergiu com mais cIareza no seculo XII, C
ficou mais ou menos completo e bem-enraizado no seculo XIII, nada mais roi
do que a forma final desse movimenlo de expansao do selor agrario da sociedade.
No setor urbano, esse momenta persistiu par mais algum tempo em forma
diferente ate que terminou alcan~ando forma definitiva no sislema fechado das
guildas. Tornou-se cada vez mais diflcil aos cavaleiros da sociedade que ja nao
possulam terra vir a oble-Ia e, no caso de famllias com pequenas propriedades,
amplia-Ias. As rela~oes de propriedade ossificaram-se. Picou mais dificil ascender
na sociedade. E, em conseqiiencia, tomaram-se mais nitidas as diferen y8s de
c1asse entre as guerreiros. Emergiu mais ou menos claramente, na nobrez8, urna
hierarquia que correspondia ao volume de terras que se possuia. Os varios titulos
que antes designavam cargos no servi't0 ao governante, de forma muito parecida
com a sistema de promo't0es no funcionalismo civil de hoje, assumiram urn
significado novo e cada vez mais fixo: eram ligados ao nome de uma dada Casa
como expressao do tamanho de suas propriedades e, assim, de seu poder mililar,
as titulares dos ducados descendiam de servidores reais outrora enviados·para
representar 0 rei em urn territ6rio; gradualmente tomaram-se senhores feudais,
mais ou menos independentes, sobre todo 0 territ6rio e possuidores de propriedades vinculadas dentro do mesmo. 0 mesmo aconlecia com os condes. Os
viscondes eram descendentes de urn homem que urn conde nomesra como seu
delegado em urna regHio menor e que, nesse momento, controlava essa terra como
propriedade herediUiria. as Hseigneurs au ··sires descendiam de um homem
que urn conde instalara como guardiao de urn de seus castelos ou mansoes, ou
que podem te-los construido na pequena area que deviam superintellder.48 Nesse
momento, 0 castelo e a terra em volta do mesmo haviam se tornado propriedade
hereditaria de sua familia. Todos se agarravam ao que tinham. A nada renunciavam
em favor dos que estavam acima e nao havia espa't0 para ninguern originario
das camadas mais baixas. A lerra eslava ocupada. Uma sociedade que se expandia
interna e externamente, na qual a ascensao social, a aquisiyao de terras au mais
terras nao era dificil para 0 guerreiro~ isto e, uma sociedade de posi'toes ou
oportunidades relativamente abertas, havia se transformado, em algumas gerayoes, numa sociedade oa qual a maioria das posiyoes estava fechada.
25. A transi~iio de uma fase em que sao grandes as possibilidades de progresso
social e expansao para outra que s6 oferece satisfayao mitigada dessas necessidades, na qual os relativamente desprivilegiados sao isolados e, par isso mesmo,
se unem com mais empenho aquelcs que se encontram na mesma diffcil situa'tao
- processos desse lipo repetem-se freqiientemente na hist6ria. N6s mesmos
H
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cslamos agora no meio de uma dessas transformat;oes, modificada embora pela
elasticidade peculiar da sodedade induslrial, que pode ab~ir novos selores quando
sao fechados outros mais antigos, e pelos diferentes niveis de desenvolvimento
das regioes interdependentes. Mas, no conjunto, a SitU8y80 DaD era daquelas em
que cada crise assinalava uma mudan9a numa dire9ao e cada surlo de progresso,
uma mudan9a em oulra. A lendenda geral da sodedade apontava cada vez mais
elaramenle para um sislema de oporlunidades fechadas.
Esses periodos podem, de longe, ser reconheddos por certa lassidao mental,
pela menas entre as desprivilegiados, pelo enrijecimento das Conn as sociais, por
tentalivas de rebeliao a partir de baixo e, conforme ja dissemos, por uma coesia
mais forte dos que ocuparn as mesmas posi90es na hierarquia.
a modelo particular desse processo, no entanlo, diCere nas economias de troea
e monetaria, embora nao seja menas rigoroso. 0 que, acima de tudo, parece
incompreens{vel 80 observador mais recente no processo de feudaliza y3.o e 0 fato
de que oem reis nem duques, nem todas as gradua~oes abaixo deles, conseguiram
impedir que seus servidores se lornassem os donos independentes de seus feudos.
Mas e exalamenle a universalidade desse falo que moslra 0 vigor da regularidade
social entao em funcionamento. Ja esbo~amos as pressoes que provocaram 0
lento declinio da Casa Real na sociedade guerreira com economia de troca, tao
logo a Coroa deixou de poder expandir-se, isto e, de conquistar novas terras.
Processos amllogos surgiram lao logo diminuiram a possibilidade de expansao e
a amea~a externa a sociedade guerreira. Tal era 0 modelo tipico de uma sociedade
fundamentada na posse da lerra, na qual 0 comercio nao desempenhava papel
importante, onde cada propriedade era mais ou menos autarquica e, finalmente,
em que a alian~a mililar para a defesa ou 0 ataque constituia a principal tonna
de integra9ao de grandes regioes.
Na unidade uibal, os guerreiros viviam relativamente proximos uns dos outros.
Mais tarde, lentamente, espalharam-se por todo 0 territorio. Cresceram em
numeros. Mas, com 0 aurnento e a dispersao por uma grande regHio, 0 indivfduo
perdia a prote~ao outrora proporcionada pela tribo. Familias confinadas em suas
propriedades e castelos, nao raro separadas por longas distancias, guerreiros
individuais dirigindo essas familias e urn cortejo de eriados e servos, tomaram-se
enlao mais isolados do que nunea. Gradualmente, novos relacionamentos foram
estabeJecidos enlre os guerreiros, em fun«;ao de seu maior mimero e da distancia
que os separava, do maior isolamento do individuo e das tendencias intrfnsecas
a propriedade da lerra.
.
Com a gradual dissolu~ao das unidades tribais e· a fusao de guerreiros
gennanicos com membros da cll;lsse superior galo-romanica, com a dispersao dos
guerreiros por grandes areas, 0 individuo nao dispunha de Dutra maneira de
defender-se contra os socialmcnte mais poderosos do que se colocando sob a
prole«;ao de um deles. Estes, par seu lado, nenhuma outra maneira tinham de se
proteger de oulros seuhores de propriedades e de poder militar igualmente
imporlantes a DaO ser mediante a ajuda dos guerreiros a quem davam terras au
cujas terras protegiam em troca de servi~os militares.
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A dependencia de indivlduos foi assim estabelecida. Sob juramento, um
guerreiro entrava em alian<j:a com outro. 0 parceiro de mais alta classe, possuidor
de maior area de terra - a~ duas coisas se completavam - era 0 "senhor"· e,
o parceiro mais fraco, 0 ··vassalo··. Este ultimo podia, se as circunstancias assim
o exigiam, tomar sob sua prote<j:ao guerreiros ainda mais fracos em troca de
servi<j:os. A contrata~ao dessas alian<j:as individuais foi, no infcio, a unica forma

pela qual as pessoas podiam se proteger umas das outras.
o "sistema feudal" apresentava um estranbo contraste com a constilUi9iio
tribal. Com a dissolu<j:ao desta ultima, novas grupamentos e novas fonnas de
integra<j:ao foram necessariamente criados. Havia uma forte tendencia a individualiza9iio, refor9ada pela mobilidade e expansiio da sociedade. Ocorria al uma
il1dividualizariio ell1 relariio d ullidade tribal e, em parte, tambem em rela9iio a
unidade familiar, da mesma maneira que ocorreriam mais tarde movimentos de
individualiza9iio em rela9iio a unidade feudal, a unidade da guilda, a unidade de
classe e, repetidamente, a unidade familiar. 0 juramento feudal nada mais era
do que a conclusao de uma alian<j:a protetora entre guerreiros individuais, a
confirma<j:ao sacramental da rela<j:ao individual entre 0 guerreiro que dava terra
e prote<j:ao e 0 outro que prestava servi<j:os. Na primeira fase do movimento, 0
rei ocupava urn dos lados. Como conquistador, controlava toda a area e nenhum
servi<j:o prestava, limitando-se a distribuir terras. 0 servo situava-sena base da
piramide: nao controlava terra e simplesmente prestava servi~os ou - 0 que
equivale - pagava tributos. Todos as graus entre eles tiveram, no infcio, urna
dupla face. Possulam terras e capacidade de prote9ao para distribuir entre aqueles
em situa~ao inferior e servi~os a prestar a seus superiores. Mas essa rede de
dependencias, a necessidade de servi90s sentida pelos que estavam em condi9iio
elevada, particularmente de natureza militar, e a necessidade de terra e de prote9iio
par parte dos inferiores, alimentavam tensoes que acabaram provocando mudao<j:as
muito precisas. 0 processo de feudaliza<j:ao nada mais foi que uma dessas
mudan9as compulsivas na rede de dependencias. Em toda a parte e numa dada
fase no Ocidente, a dependencia dos grandes em rela9ao aos servi90s prestados
tomou-se maior do que a dependencia de seus vassalos quanto a prote9iio. Esse
fato refor9ava as for9as centtlfugas numa sociedade, na qual cada peda90 de
terra sustentava seu proprieffirio. Essa foi a forma simples desses processos, no
curso dos quais, em toda a hierarquia da sociedade guerreira, os andgos servidores
foram se tomando, em ouroero crescente, proprietarios independentes da terra
que lbes fora confiada, e os tltulos nobililirquicos, baseados em servi90, tomaram-se designa<roes simples de posi~iio na escala social, em correspondencia com
o tamanho da propriedade e 0 poder militar.

* No ingles, "liege lord". que nao e apenas 0 senhor feudal, mas 0 senhor principal de urn
vassalo. Sucedia que urn mesmo nobre fosse vassalo de varios senhores, por distintas terras
que tivesse; para se saber a quem ele devia suas principais obriga~oes, detenninava-se que urn
desses seus senhores fesse seu "liege", seu principal senhor. (RJR)

L

62

forma~tio

do estado e

ci\,jliza~tio

26. Essas mudan~as e sellS mecanismos nao seriam em si dificeis de carow
preender se 0 observador recente nao projctasse constantementc, nas rela~oes
entre os guerreiros oa sociedade feudal, sua propria ideia de "lei" e "justirra".
Tao compulsivQs sao os h:ibitos de pcnsamento em nossa propria sociedade que
o observador involuntariamente pergunta por que rcis, duques e condes toleravam
essa usurpac;ao de soberania sobre a terra que haviam controlado inicialmcntc.
Por que nao faziam valer sellS "direitos legais"?
Mas nao eslatnos interessados aqui no que e chamado de "questoes legais"
em sociedades mais complexas. Constitui uma precondirrao para compreender a
sociedade feudal naG considerar nOSSas proprias ""rormas legais" em urn sentido
absoluto. Formas legais correspondem, em todos os tempos, a estrutura da
sociedade. A cristaliza9aO de oormas legais gerais por escrito, que e parte integral
das rela90es de propriedade na sociedade industrial, pressupoe urn grau muito
alto de integra9ao social e a forma9ao de institui90es centrais capazes de dar a
mesma lei validade universal em toda a area que controlam, e suficientemente
fortes para exigir 0 cumprimento de acordos cscritos. 0 poder que confere for9a
aos titulos legais e direitos de propriedade nao e mais diretamente vislvel nos
tempos modernos. Em proporyao ao individuo, ele e tao grande, sua existcncia
e a amea9a que dele eIDana sao Hio axiomaticas que raramente e suhmctido a
teste. E esse 0 motivo por que lui uma tendencia tao forte a considerar a lei como
algo que dispensa explica9ao, como se livcsse sido baixada pelos ceus, urn
uDireito" ahsoluto que existiria mesmo sem 0 apoio dessa estrutura de poder ou
se a estrutura de poder fosse diferente.
Os vinculos entre 0 sistema juridieo e a estrutura de pader sao atualmente
mais longos, em conformidadc com a maior complexidade da sociedade. E urna
vez que 0 sistema judiciarib freqiientemente opera indcpendentemente da estrutura de poder, embora nunea inteiramente, e facil esquecer 0 fato de que a lei
neste caso e, como em todas as sociedades, uma fun9ao e simbolo da estrutura
social ou - 0 que equivale - do equilibrio de parler social. 49
Na sociedade feudal essa rela9ao era' menDS escondida. Era menor a
interdependcncia entre pessoas e regi6es. Nao havia uma estrutura eShivei de
poder que se estendesse por toda a regiao. As rela90es cte propriedade eram
reguladas diretamente pelo grau de dependencia mutua e pelo poder social
coocreto.*

0 conceito de poder social. 0 "poder social" de uma pessoa au grupo e um
fenomeno eomplexo. No tocante ao individuo, e1e nunea e exatamente identico Asua for~a fisicR
e, no que interessa a grupos. it soma das fon;as fisicas individuais. Mas a for~a fisica e a
habilidade pode~ em algumas condi~oes. constituir e1emento importante do pader social. Tuda
depende da estrutura total da sociedade e do lugar nela ocupado pe10 individuo, da medida em
que a forl;a Hsiea contribui para 0 pader social. Este ultimo varia. em sua estrutura, tanto quanta
a pr6pria sociedade. Na sociedade industrial. por exemplo. 0 pader social extrema de urn
individuo pode existir com baixa resistencia fisica, embora talvez surjam fases em seu
desenvolvimento em que a far~a corporal novamente assuma maior importancia para todos,
como um dos ingredientes do poder social.
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Ha na sociedade industrial um tipo de rela~ao que pode, em certo sentido,
comparar-se ao que existia entre os guerreiros, ou senhores feudais, e atraves da
qual 0 modelo pode ser esclarecido. Referimo-nos Ii rela~ao entre Estados. Neste
p,articular, tambem, 0 fator decisivo e, com toda certeza, 0 poder social, no qual
o poder militar desempenha papel relativamente importante ao lado da interdependencia decorrente da estrumra economica. 0 poder militar e, por seu turno,
de forma muito parecida com 0 que acontecia na sociedade feudal, determinado
em boa parte pelo tamanho e produtividade do territ6rio e pelo potencial de
trabalho da popula~ao que pode sustentar.
Nao hlI Direito pautando as rela~iies entre Estados que seja do mesmo tipo
daquele que e valido dentro de seus territ6rios. Nao existe um aparato de poder
de aplica~ao geral que possa fazer cumprir lal Direilo Internacional. A existencia
. de um Direito Internacional sem estrutura correspondente de poder nao pode
ocultar 0 fato de que, a longo prazo, as rela~iies enlre na~iies sao governadas
exclusivamenle pelo poder social relalivo de cada uma e que qualquer mudan~a
neste ultimo, qualquer aumento de poder nas varias configura~iies de Estados
em diferentes partes do mundo, e agora - com a interdependCncia cada vez
maior - dentro da sociedade mundial como um todo, significa uma automatica
redu~ao do poder social de outros paises.

Na sociedade guefTeira feudal, a for~a fisiea eonsideravel era elemento indispensavel ao
poder social, embora de maneira nenhuma seu unico determinante. Ou, simplifieando urn poueo:
podemos dizer que a potencial de poder social do homem na sociedade feudal era exatamente
igual ao tamanho e produtividade de sua terra e a for~a de trabalho que ele controlava. Sua
for~a fisiea era indubitavelmente urn elemento importante em sua capacidade de controlli·las.
Nessa sociedade, a pessoa incapaz de lutar como guerreiro e expor 0 corpo ao ataque e a defesa
nao tlnha, a longo prazo, muita possibilidade de possuir alguma COi58. Mas todo aquele que
controlava uma grande gleba de tetTa nessa sociedade possuia, como monopolists dos mais
importantes meios de produ~ao, certo grau de poder social, iSlO e, urn volume de oportunidades,
que transcendia sua forl;a pessoal individual. A pessoas que dependiam desse poder, ele podia
dar terras, recebendo-lhes em troca os servi~os. D fato de seu poder social igualar 0 tamanho
e a produtividade da terra que efetivamente controlava significava que esse poder era tao grande
quanta seus seguidores, seU exercito, seu poder militar.
Mas, de identica maneira. fica olaro do precedente que ele dependia de servi~os p/ll'a manter
e defender a terra. A dependencia de seguidores de importAncia variada constitula um elemento
importante no pader social destes ultimos. Quando sua dependencia de servi~os crescia,
reduzia·se seu poder social e quando a necessidade e demanda de terras subia entre as destituides
de propriedade, aumentava a poder social dos que as controlavam. D poder social do indivlduo
au grupo 56 podia se expressar realmente mediante propor~oes. D que foi dito acirna constitui
urn simples exemplo.
Investigar em mais detalhos 0 que constitui "poder social" e uma tarefa em si. Dificilmente
precisaremos dizer da importt\ncla de compreender os processes sociais no pQSsado e no presente.
D "poder politico", geralmente, nada mais e que certa forma de poder social. Nao podemos,
par conseguinte, entender 0 eomportamento nem 0 destino de pessoas, gropes, classes sociais
ou Estados, a menos que deseubramos qual seu peder soci~a real. poueo impoI1ando 0 que eles
mesmos dizem ou no que acreditam. A propria vida poHtiea perderia parte de sua imprevisibilidade e mish~rio, se a estrutura das rela~Oes de poder social entre todos as palses fosse
publicamente analisada. Criar metodos mais exatos para realizar essa tarefa continuars. a ser
uma das muitas tarefas sociologicas do futur.o. (Nota do autor d tradufcio inglesa.)
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E neste particular, tambem, as tensoes entre os que Utem n e as que unio
tem", entre os que de fato possuem e os que nao dispilem de terras ou meios de
produ~ao suficientes para atender suas necessidades e padroes de vida, automaticamente aumentam quanta mais a sociedade burguesa em escala mundial se
aproxima do estado de um "sistema de oportunidades fechadas".
E mais do que simplesmente fortuita a analogia existente nas rela~oes entre
senhores individuais na sociedade feudal e entre Estados no mundo industrial.
Elas tem sua base na curva de desenvolvimento da pr6pria sociedade ocidental.
No curso desse desenvolvimento, com sua crescente interdependencia, reIalYoes
de lipo amllogo sao estabelecidas, entre elas formas legais, inicialmente entre
unidades territoriais relativamente pequenas e, mais tarde, em niveis cada vez
mais altos de magnitude e integra~ao, mesmo que a transi~ao para grupos de
uma diferente ordem de tamanbo represente certa mudan~a qualitativa.
Mostraremos adiante a importAncia do processo que come~amos a delinear
aqui, isto e, 0 da cria~ao de unidades cada vez maiores, intemamente pacificadas
mas extemamente beligerantes, para a mudan~a do modelo de controle das pulsoes
e para 0 padrao social de conduta - em suma, para 0 processo civilizador.
As rela~oes entre senbores feudais isolados assemelham-se, de fato, as que
existem hoje entre os Estados. A interdependencia economica, a troca, a divisao
de trabalho entre Estados individuais eram, para sermos exatos, incomparavelmente menos desenvolvidas nos seculos X e XI do que entre os Estados modernos,
e pela mesma raziio era correspondentemente menor a dependencia economica
entre guerreiros. Ainda mais decisive em suas rela~oes, por consegmnte, era 0
potencial militar, 0 mlmero de seus agregados e a area de terra que controlavam.
Pode-se observar repetidas vezes que, nessa sociedade, nenbum juramento de
fidelidade ou contrato - como aconlece hoje entre os Estados - podia, a longo
prazo, resistir as mudan~as no poder social. A lealdade dos vassalos era, afinal,
regulada exatamente pelo grau real de dependencia entre as partes, pelo jogo da
oferta e procura entre os que davam terra e protelYao em troea de servilYos, por
urn lado, e aqueles que deles necessitavam, por outro. Quando a expansio, a
conquista ou desbravamento de novas terras se tornavam mais dificeis, as maiores
oportunidades encaminhavam-se para os que prestavam servi~s e recebiam
terras. Era esse 0 pano de fundo da primeira das mudan~as que nesse momento
ocorriam na sociedade, a emaneipa~ao dos servidores.
A terra, nessa sociedade, era sempre "propriedade" do homem que realmente
a controlava, efetivamente exercia os direitos de posse e era suficientemente
forte para defender 0 que possu{a. Por essa razio, 0 homem com terra para
inveslir em troca de servi~os sempre come~ava com desvantagem em rela~ao ao
homem que a recebia. 0 "senhor feudal" tinha "direito" a terra que confiara a
alguem, mas era 0 vassalo quem realmente a controlava. A unica coisa que tornava
o vassalo dependente do senhor, uma vez assumisse posse da terra, era a protel;3o
no sentido mais amplo da palavra. Mas a prote~ao nem sempre era necessaria.
Da mesma maneira que os reis da sociedade feudal sempre eram fortes quando
seus vassalos precisavam de prote~ao e lideran~a, se amea~ados por inimigos
externos, e Rcima de tudo quando possuiam terras recentemente conquistadas
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para distribuir, mas eram fracas quando os vassalos nao se sentiam amea~ados
nem se esperava a conquista de novas territ6rios, assim os senhores feudais de
menor magnitude debiliiavam-se quando aqueles a quem haviam confiado terras
nao necessitavam de sua prote9ao.
o seubor feudal de qualquer nlvel podia compelir um ou outro de seus vassalos
a cumprir suas obriga90es e expulsa-Io a for9a de suas terras. Mas niio podia
fazer isso a todos ou mesmo a muitos. Isso porque, ja que nao podia sequer
cogitar em annar servos, precisava dos servi~os de urn guerreiro para expulsar
outro ou de novas terras para recompensar-Ihe os servi90s. Mas para conquistar
precis8va de novos servi~os. Dessa maneira, 0 territ6rio franco do Ocidente
desintegrou-se, nos seculos X e XI, em grande numero de dominios cada vez
menores. Todos os haroes, todos os viscondes, todos os seigneurs, controlavam
sua terra ou suas terras a partir de seu castelo, ou castelos, tal como urn governante
controlava 0 Estado. Era pequeno 0 poder do senhor feudal com direito a
vassalagem, das autoridades centrais. Os mecanismos irresistiveis da oferta e
procura, que tornam 0 vassalo que controla a terra geralmente menos dependente
da prote9ao do soberano feudal do que este de seus servi90s, cumpriram sua
missao. A desintegra9ao da propriedade, a transferencia da terra do controle do
rei para as varias grada~oes da sociedade guerreira como urn todo - e isto, e
nada mais, e a "feudaliza9iio" - alcan90u seu limite maximo. 0 sistema de
tens5es sociais que e criado com essa extensa desintegrac;ao, porem, contero
simultaneamente as for~as propulsoras de urn contra-ataque, urna nova centralizac;ao.

VIII
Sobre a Sociogenese da Minnesang e das Formas Cortesas
de Conduta
27. Podemos distinguir duas fases no processo de feudaliza9iio: a de desintegra9ao total, que acabamos de discutir, e depois a fase em que esse movimento
comec;ou a se reverter, emergindo as primeiras fonnas, ainda frouxas, de
reintegrac;io. Comec;a assim, se aceitamos esse estado de desintegrac;io extrema
como ponto de partida, urn longo processo hist6rico, no curso do qual areas e
m1meros cada vez maiores de pessoas tornaram-se interdependentes e, finalmente,
foram organizados em unidades integradas.
Nos seculos X e XI, continua essa fragmenta.;ao. Pareee que ninguem conserva uma
parcela de poder suficiente para Ihe pennitir exercitar qualquer a.;ao efetiva. Os feudos,
8S oportunidades de governar, os direhos, sao despeda.;ados creseentemente... de cima
a baixo, por toda a hierarquia. tada autoridade se encaminha para a desintegra.;ao.
No seculo XI e. especialmente no sceulo XII, inicia-se uma rea.;ao. Oeorre urn
fen6meno que se repetiu varias vezes e em formas diferentes na hist6ria. Os senhores
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feudais em melhor SitU8930 e que dispoem das melhores 0p0rlunidades apossam-se
do movimento feudal. Imprimem a lei feudal, que comcr;ara a tomar-se fixa, urna
nova dircr;ao. Manipulam-na em detrimento de sellS vassal os. Sells esforr;os sao
beneficiados por certas conex6es hist6ricas... e essa situ8r;ao serve, em primeiro lugar,
para consolidar a situ8r;30 que aeabau de ser estabelecida. 50

Apos a gradual transi9ao da sociedade guerreira - de uma fase mais move!,
com oportunidades relativamente grandes de expansao e progresso social para 0
individuo, para urna Case de posi~oes crescentemente fechadas, oa qual lodos
tcntav8m rctcr e consolidar 0 que tinham - 0 pader, mais urna vcz, mudou entre
os guerreiros espalhados pela terra e repoltreados como regulos em seus castelos.
Os poucos senhores mais ricos e poderosos ampliaram seu poder social em relayao
aDs mais fracas.
o mecanismo monopolista que, dessa maneira, come~ou a fuocionar, sera
discutido adiante em maior detalhe. Nesta parte estudaremos apenas urn dos
fatores que, a partir desse momenta, atuou de modo cada vcz mais decisive em
favor dos poucos grandes guerreiros, a expensas dos numerosos mais fracos: a
importancia da comercializa~ao,que lentamente crescia. A rede de dependencias,
a intera~ao da oferta e procura de terras, a prote~ao e os serviyos em uma sociedade
menos diferenciada - no seculo X e ainda no XI - eram de estrutura simples.
Aos poucos, no seculo XI, e mais rapidamente no XII, a rede come90u a tomar-se
comp!exa. No atua! estado de pesquisa, e dificil determinar exatamente 0
creseimento do comercio e a circula~ao da moeda que ocorreram naquela epoca.
Somente esse dado permitiria medic efetivamente as mudan~as nas relayoes de
poder social. Seja suficicnte dizer que a diferencia~ao do trabalho, 0 Mercado e
o setor moneiario da sociedade estavam crescendo, mesmo que a economia de
escamho continuasse a predominar, como aconteceria ainda por mnito tempo.
Esse crescimento do comercio c da circula9ao da moeda beneficiava finito mais
os poucos senhorcs ricos do que os fiuitos pequenos. Estes continuavam a viver
em suas terras mais ou menDs como haviam feito ate entao. Consumiam
diretamente 0 que elas produziam e era minimo seu envolvimento na rede de
comercio e rela~oes de troca. Os primeiros, em contrastc, nao se Iimitavam a
ingressar na rede das relayoes de comercio, utilizando a produ~ao excedente de
suas terras. Os povoados, cada vez mais numerosos, de artesaos e mercadores,
bern como as cidades, geralmente sc vinculavam as fortalezas e centros administrativos dos grandes dominios, e par incertas que pudessem ser as relayoes
entre os grandes senhores c as comunas situadas em seu territ6rio, por mais que
oscilassem entre a desconfianya, a hostilidade, a luta aberta e acordos pacificos,
no final de contas tambem elas, e os deveres que delas derivavam, fortaleciam
os grandes senhores, em compara~ao com os pequenos. Elas lhes ofereciam a
oportunidade de escapar do circulo perpetuo de distribui~ao de terra em troea
de servicyos e da subseqiiente apropria~ao da terra pelo vassalo - oportunidades
essas que se opunham as [oryas centrifugas. Nas cortes dos grandes senhores,
em virtude de seu envolvimento direto ou indireto na rede de comercio, atraves
de materias-primas ou metais preeiosos cunhados ou em bruto, acumulou-se uma
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riqueza de que careciam os senhores menares. Essas oportunidades foram
suplernentadas por urna dernanda crescente de oportunidades a partir de baixo,
de maior oferta de serviyos pelos guerreiros menDS favorecidos e por Dutros
indivlduos expulsos de suas terras. Quanto rnenores se tornavam as possibilidades
de expansao da sociedade, mais. crescia

0

exercito de reserva constituido de todas

as classes, incluindo a classe alta. Muitos rnernbros dessa c1asse ficavarn bastante
satisfeitos se podiam encontrar abrigo, vestmirio e alimento nas cortes dos grandes

senbores, contra a

presta~ao

de algurn

servi~o.

E se algurn dia, por rnunificencia

de urn grande senbar, recebessem urn peda~o de terra, urn renda, issa seria urn

golpe especial da sorte. A Wst6ria de Walther von der Vogelweide, bern-conbecida
na Alernanba, e lIpica, nesse aspecto, valendo tambern para muitos fidalgos
franceses. E lernbrando-nos das necessidades sociais, podemos imaginar que
hurni1ha~iies, que suplicas vas e desapontamentos podern ter-se ocultado por tras
do brado de Walther: "Tenho 0 meu feudo'"
28. As cortes dos senhores feudais mais importantes, os reis, os duques, os
condes e os baroes mais ricas ou, para utilizar uma expressao de apliC898.0 mais
geral, os senhores de territ6rio, atraiam dessa maDeira, pelas crescentes oportunidades presentes em suas eamaras, urn mimero eada vez maior de pessoas.
Proeessos muito parecidos voltariam a oeorrer alguns seculos mais tarde, em urn

nlvel rnais e1evado de

integra~ao,

nas cortes dos prlncipes e reis absolutos. Nessa

epoca, porem, 0 entrela~amento de fun~oes soeiais, 0 desenvolvimento do
comercio e da circula~ao da moeda eram tao grandes, que urna receita regular

obtida atraves de tributa~ao de todo 0 dornlnio e urn exercito permanente de
mhos de carnponeses e burgueses, sob 0 comando de oficiais nobres, financiado
pelo governante absoluto com essas fontes de renda, podiarn paralisar totalmente
as for~as centrlfugas, 0 desejo de independencia da aristocracia possuidora de
terras. Nesse particular, no seculo XII, a integra~ao, a rede de comercio e
comunica~oes, nao era nem remotamente tio desenvolvida assim. Em areas do
tamanho de urn reino, era ainda inteiramente imposslvel combater eontinuamente

as for~as centrlfugas. Mesmo em territ6rios da dirnensao de urn ducado ou
condado, continuava a ser multo diflcil faze-lo e, em geral, s6 depois de cmenta
luta se conseguia conter vassalos que desejavam furtar suas terras ao controle
de urn senhor feudal. 0 aurnento do poder social coube inicialrnente aos senbores
feudais rnais ricos devido ao tamanho das propriedades de sua familia, de suas
terras nao enfeudadas. _Nesse aspecto, os que usavam a coroa nao diferiam dos

demais grandes senhores. As oportunidades que todos eles desfmtavam, gra~as
a suas grandes propriedades, com 0 comercio e as finan~as, davam-Ihes superioridade, inclusive mHitar, sabre os meros cavaleiros auto-suficientes, antes de

rnais nada sobre todos aqueles situados dentro dos lirnites de urn territ6rio. Mesrno
nas pessirnas condi~iies de transporte da epoca, 0 acesso da autoridade central
aDs feudos menores ja nao era muito dificil. Tudo isso convergiu, nesse estado
de desenvolvimento, para dar aos govemantes de territ6rios de tamanho medio,
menores do que reinos ou HEstados no sentido posterior desta palavra, e maiores
H

,

do que
social.

0

grosso das propriedades dos cavaleiros, urna particular irnportiincia
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Porero, nada disso implies dizer que, Desse estagio, uma maquina governamental realmente esllivel pudesse ser estabelecida mesmo em urn territ6rio desse
tamanho. A interdependencia de regiiies e a satura~iio do pals pela moeda niio
avan~ara ainda nem remotamente 0 bastante para permitir que os senhores feudais
roais nobres e mais ricas da regHio estabelecessem uma burocracia remunerada
exclusiva ou sequer principalmente em dinheiro e, assim, uma centraliZ8y8o mais

rigorosa. Seria necessaria ainda uma tonga serie de lutas, lutas constantemente
reativadas, antes que reis, duques e condes pudessem consolidar seu poder social
ate mesmo em seu pr6prio territ6rio. E qualquer que fosse 0 resultado dessas
batalhas, 08 vassalos, os cavaleiros de porte pequeno e media, conservavam ainda
os direitos e fun~iies de governo dentro de suas propriedades, onde continuavam
a mandar como se fossem pequenos reis. Mas enquanto as cortes dos grandes
senhores tornavam-se mais povoadas, enquanto suas camaras palacianas se
enchiam e bens cOmeet8Vam a circular, 0 grosso dos pequenos cavaleiros
continuava a levar uma vida auto-suficiente e DaD raro muito restrita. TIravam
dos camponeses tudo 0 que podiam, alimentavam rno bern quanto lhes era
posslvel os poucos servidores e os numerosos filhos e filhas; lutavam incessantemente entre si; e a uniea maneira de apropriarem-se de mais do que produziam

os seus pr6prios campos era por meio da pilhagem dos campos alheios, acima
de tudo dos dominios das abadias e mosteiros e, gradualmente, Ii medida que
ereseia a eirculayio de maeda e, assim, a necessidade de dinheiro, atraves da

pilhagem de cidades e caravanas de mercadores e da cobran~a de resgate por
prisioneiros de guerra. A guerra, a rapina, 0 ataque armado e a pilhagem
constitufam fOD.te regular de renda para as guerreiros ns economia de troea e,
alem do mais, eram as unieas que lhes estav8m abertas. E quanta mais

miseravelmente viviam, mais dependenles se tornavam dessa forma de
de receita.

gera~iio

A eomercializa'1io e monetariza'13.o, em lento ereseimento, par conseguinte,
favoreciam as poueos grandes proprietarios de terra e senhores feudais e nao a
Massa dos pequenos. A superioridade dos reis, duques e cotfdes, porem, nao era
ainda nem remotamente tao grande quanta mais tarde, na era do absolutismo.
29. Mudan'1as analogas, eonforme ja assinalamos, ocorreram com freqiiencia

no curso da Wst6ria. A crescente diferencia~iio entre a classe media alta e as
classes da pequena burguesia e provavelmente mais conhecida do observador do
seculo xx. Neste particular, tambem, ap6s urn perlodo de livre concorrencia,
com oportunidades relativamente boas de progresso social e enriqueeimento para
os pequenos e medios proprietarios, a preponderancia oa burguesia gradualmente
se transferiu, em detrimento dos ecoDomicamente mais fracos, para 0 grupo

economicamente mais forte. Todos os que possulam propriedades de porte
pequeno ou medio,

a parte' algumas

areas de crescimento, descobriram que se

tornara mais dificil acumular grande riqueza. Crescia a dependencia direta e
indireta do pequeno e medio face ao grande, e enquanto as oportunidades dos
primeiros diminu{am, as dos ultimos aumentavam quase automaticamente.

Algo semelhante ocorreu na sociedade feudal franca ocidental de fins do seculo
XI e seculo XII. As possibilidades de expansiio do setor agrario da sociedade,

._-
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que era predominantemente uma economia de troca, estavam praticamente
esgotadas. A divisiio do trabalho e 0 setor comercial da sociedade continuavam
a espalhar-se - a despeito de muitos reveses. 0 grosso dos cavaleiros donos de
terras pouco proveito tirava dessa expansiio. Os poucos grandes senhores participavam do processo e lucravam. Dessa maneira, ocorreu uma diferenciayao na
sociedade feudal que niio deixou de ter conseqliencias para as atitudes e estilos
de vida~
A sociedade feudal como urn todo (diz Luchaire em seu incomparavel estudo da
sociedade na era de Felipe Augusto).51 pouco mudara. com exc~ao de uma elite.
seus habitos e rnaneiras desde 0 seculo IX. Em quase toda a parte. 0 senhor do castelo
continuava a ser urn bandido brutal e rapace; ia para a guerra. lutava em tomeios.
passava as perfodos de paz ca~ando. arruinava·se com suas extravagancias, oprimia
os camponeses l praticava extorsao contra as vizinhos e pilhava as propriedades da

Igreja.
As classes influenciadas pela divisiio do trabalho em lenta expansiio e pela
monetariza<;ao se expandiam; as demais permaneciam estaciomirias e eram
atraidas apenas a contragosto e quase que passivamente para a corrente das fon;as
da mudan~a. Indubitavelmente, jamais e correto dizer que esta ou aquela classe
"niio tem hist6ria". Mas porle-se afirmar 0 seguinte: as condi~oes de vida dos
pequenos proprietarios e dos cavaleiros s6 mudaram com grande lentidiio. Niio
desempenharam des papel direto ou ativo na rede de trocas, na circula~iio da
moeda, no movimento mais rapido que a fazia circular pela sociedade.E quando
sentiam as choques e convulsoes desses movimentos sociais. estes aconteciam.
praticamente sempre. de fonna prejudicial aos seus interesses. Todas essas coisas
eram subversoes da ordem que os donos de terra, da mesma fonna que as
camponeses, geralmente nao conseguiam compreender e que freqiientemente
detestavam, ate que foram tangidos por elas, com maior OU menor violencia, de
suas bases autarquicas para as classes que evoluiam mais nipido. Eles comiam
o que sua terra. seus est1ibulos e 0 trabalho de seus servos produzia. Nesse
particular, nada mudava. Se os suprimentos eram escassos ou se tomava necessaria
uma quantidade maior, recorriam a forva, a pilhagem, ao saqne. Era uma
existencia simples, claramente visivel e independente. Nesse particular, os
cavaleiros, e bem mais tarde tambem os camponeses, foram sempre, e em certo
sentido continuam sendo. senhores de suas terras. Os impostos, 0 comercio, a
moeda, a subida e a queda dos pre~os de mercado, todo isso eram os fenamenos
estranhos e freqlientemente hostis de um Mundo diferente.
o setor regido pelo escambo, que, na Idade Media e ainda muilo tempo depois,
enfeixava a grande maioria da populayao, nao escapou por completo, sequer
nessa fase inicial, ao movimento social e hist6rico. Mas. a despeito dessas
perturbavoes, 0 seu ritmo de mudanva social em comparavao com a que ocorria
em outros estratos, continuava sendo muito lento. Nao era urn setor sem
hist6ria" , mas nele e para grande mimero de pessoas na Idade Media, e para urn
numero menor ainda em tempos recentes, as mesmas condivoes de vida eram
H
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CC'Dstantemente reproduzidas. Ininterruptamente, a produ~ao e 0 consumo cram
realizados quase sempre no mesmo lugar, oa estrutura da mesma unidade
economica, e a integra~ao supralocal que DeoITia em Dutras regioes sociais 56 se
tornon perceptivel mais tarde e indiretamente. A divisao do trabalha e as tecnicas
de produ~ao que, no setar comercializado, avan y8vam mais rapidamente, no setar
de troca s6 mudaram com muila lentidao.
Somente finito mais tarde, por conseguinte, as personalidades dos homens
que compreendiam esse setar foram submetidas as compulsoes peculiares, aos
controles e restriQoes mais rigorosos decorrentes da rede monetaria e da maior
divisao de fUDryoes, com seu mlmero crescente de dependencias visiveis e
invisiveis. as sentimentos e a conduta relutam muito mais em se submeter a um
proeesso civilizador.
Confonne ja Dotamos, na Idade Media e ainda mais tarde, esse setor agrario
de economia de eseambo, com sua baixa divisao do trabalho, baixa integral1ao
alem do nivel local e alta eapacidade de resistir a mudanl1a, eompreendia urna
parcela desproporcionalmente grande da popula~iio. Se queremos realmente
compreender 0 proeesso civilizador, temos que pennaneeer eonscientes dessa
polifonia da hist6ria, de urn ritroo de roudanl1a que e lento numa classe, mais
rapido em outra, e da prOpOrl1ao entre estes. as governantes desse grande e
pesado setor agrario do mundo medieval, os eavaleiros, difieilmente seriam
eontrolados em sua conduta e paixoes por cadeias monetarias. Deles, a maior
parte conhecia urn unico fido de sustento - e, portanto, uma unica dependencia
direta: a espada. No maximo, s6 0 perigo de serem fisicamente vencidos, a
ameac;a militar de urn inimigo visivelmente superior, isto e, a compulsao direta,
fisica, extema, e que podia leva-los a moderac;ao. A parte isso, suas afeiyoes
tinham livre e ilimitada expressiio em todos os terrores e alegrias da vida. 0
tempo deles - e 0 tempo, como a moeda, e funyao da interdependencia social
- era slljeito apenas superficialmente a continua divisao e reglllac;ao impostas
pela dependencia em rela y3o· a outras pessoas. 0 mesmo se aplicava a suas
paixoes. Eram selvagens, crueis, inclinados a ~xplosoes de violencia e, de igual
modo, abandonavam-se a alegria do momenta. Podiam fazer isso. POlleo havia
na situac;ao em que viviam que as eompelisse a adotar moderac;ao em sellS atos.
Pouco em seu condicionamento os forc;ava a desenvolver 0 que poderiamos
chamar de urn superego rigoroso e estavel, como runC;ao da dependencia e das
compulsoes originarias de outras pessoas e que ne1es sc transformassem em
autodisciplina.
Perto do fim da Idade Media, para sermos exatos, urn mimero bastante grande
de cavaleiros foi atraido para a esfers de influencia das grandes cortes feudais.
Exemplos da vida de urn cavaleiro, que anteriormente analisamos a respeito de
uma serie de desenhos (cr. vol. I, pag. 200 e segs.), sao desse circula. 0 grosso
desses cavaleiros, porem, vivia ainda nessa epoea de maneira finito parecida aOS
securos IX e X. Na verdade, certo mlmero, embora cada vez menor, de senhores
feudais continuou a levar uma vida desse tipo multo depois da Idade Media. E
se podemos acreditar em urna poetisa, George Sand - que confirmou expressa-mente a autenticidade historiea do que- disse -, havia ainda alguns individuos
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vivendo essa indomada vida feudal em cantos provincianos da Franya ate a
Revolu~ao Francesa, embora, nesse momento, duplamente selvagem, temerosa e
cruel como resultado de sua situa~ao de estranhos no meio. Em seu conto
··Mauprat" ela descreveu a vida num desses ultimos castelos, que nesse momento
havia adquirido as caracteristicas de covil de ladroes, menos porque houvessem
mudado os casteloes, mas, porque a sociedade em volta mudara.
Meu avo [diz a her6i da hist6ria] foi, desse momenta em diante. juntamente com sellS
oito filhos, a ultimo resto que nossa provincia conservara daquela ra9a de pequenos
tiranos feudais que se haviam espalhado e infestado a Franca qurante tantos seculos.
A civilizacao, que nesse momento dava grandes passos em direcao a grande sublevacao
revoluciomiria, estava cada vez mais eliminando essas extors6es e esse banditismo
organizado. A luz da educacao. uma especie de born gosto que era urn reflexo distante
de uma corte elegante. e talvez urn pressentimento de urn pr6ximo e terrivel despertar
do pavo, penetrava nos castelos e mesmo nas mansoes quase rusticas da pequena
nobreza empobrecida.

Precisariamos citar trechos inteiros dessa descricrao a fim de mostrar como
modos de conduta que, nos seeulos X, XI e XII, eram caracteristicos da maior
parte da c1asse alta podiam ainda ser eneontrados entre estranhos isolados, gra9as
a condicroes de vida semelhantes. Continuava a prevalecer em seu meio urn baixo
grau de controle das pulsoes. NaG ocorrcra ainda, entre elcs, a transfonnacrao de
anseios elementares nos muitos tipos de prazer rcfinado, conhecidos da sociedade
em volta. Reinava desconfiancra em relacrao as mulheres, que cram basicamente
objeto de satisfacrao sexual; prazer na pilhagem e no estupro, 0 desejo de nao
rcconhecer senhor algumj servilismo entre os camponeses que eles exploravam
e, por tras de tudo isso, as pressoes impalpaveis que nao podiam ser eliminadas
pelas armas ou violencia fisica; dividas, urn sistema de vida sufocante, empobrecido, que contrastava violentamente com suas grandes aspira90es, e uma
desconfianya do dinheiro, estivesse ele em maos dos senhores ou dos camponeses:

°

Mauprat nao pedia dinheiro. Valores monctarios eram 0 que os camponeses dessas
terras obtinham com grande dificuldade e) alguns deles. com a maior relutancia. "0
d;nlzeiro e caro". era urn de seus proverbios, porque 0 dinheiro rcpresenlava para ete
alguma coisa outra que nao 0 trabalho fisico. E 11m comircio com coisas e pessoas
de fora, um esfor~o de previsdo e cautela, lima especie de luta hltelectual, que
arrancava violentamente de seus habit os apaticos, em uma palavra, urn esforco mental
e, para ele, isso era mais doloroso e perturbador que tudo.

°

Nessa regHio, encontravam-se ainda enclaves de uma economia basicamente
de troca, em meio ao tecido mais amplo de relacroes de eomercio e divisao do
trabalho. Mas, mesma nela, ninguem podia resistir para sempre a atrayao da
cadeia de circulacrao da moeda. Os impostos, principalmente, e tambem a
necessidade de comprar eertas coisas que nao podiam ser produzidas domesticamente, obrigavam pessoas a tomarem essa direy80. Porem a natureza peculiarmente opaea do controle e da previsao - a eontencrao das inclina<;oes, mais
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rigorosa do que e estritamente exigido pelo trabalho flsico necessario, que
qualquer envolvimento com as cadeias do dinheiro impoe aD set humane -,
tudo iSBa continuava, nesses enclaves, a constituir urn lipa de compulsao detestado

e niio-compreendido.
A cita<;iio acima refere-se a senbores e camponeses em fins do seculo XVIII.
E serve para mostrar, mais uma vez, 0 lento ritmo da mudany8 nesse setar da
sociedade e parte das atitudes das pessoas que nele viviam.
30. Da larga paisagem da economia de troca, com seus imimeros castelos e
mnitos dominios maiores e meDDres, por conseguinte, emergiram lentamente Da
FranC;8, durante 0 scenlo XI e mais cIaramente durante 0 scenla XII, dais novos
tipos de orgao social, dUBs novas Cannas de assentamento e integrac;ao, que
assinalaram urn aumento Da divisiio do trabalho e Da interdependencia das pessoas:
as cortes dos grandes senhores feudais e as cidades. Essas dUBs instituiyoes estao
estreitamente ligadas em sua sociogenese, por mais desconfiados e hostis que
seus membros pudessem freqiientemente se comportar entre si.
Essas palavras nao devem ser mal-interpretadas. Nao era como se 0 setor

indiferenciado da economia de troca fosse confrontado, de um s6 golpe, por
Connas mais diferenciadas de assentamento, nas quais mlmeros bastante grandes
de pessoas pudessem ser sustentadas direta ou indiretamente na base da troea e
da divisao do trabalho. Com infinita lenlidao, esta~oes eeonomicamente 8Utooo-

mas foram construldas no caminbo percorrido pelos bens, do estado natural para
o consumo. E assim, passo a passo, cidades e grandes cortes feudais nasceram

da forma de atividade econ6mica que sobrevivia nas pequenas propriedades. No
shulo XII, e muito tempo depois, nem os aglomerados urbanos nem as grandes
cortes feudais estavarn mo separadas da eeonomia de troca como as cidades do
sceulo XIX estariam do chamado campo aberto. Muito ao contrario, a produyao

rural e a urbana continuavam estreitamente ligadas. As raras grandes cortes

feudais estavam, para sermos exatos, ligadas a rede de comercio e ao Mercado
atraves de sua prodm;3.o excedente, dos tributos que cobravam e tambem da
demanda ereseente de artigos de luxo; mas a maior parte das necessidades diarias

ainda era atendida diretamente pela produ<;iio de seus pr6prios dominios. Nesse
senlido, elas ainda funcionavam em uma economia predominantemente de troea.
Reconhecidamente, 0 proprio tamanho de seus dominios ocasionava uma dife-

rencia<;iio das opera<;oes que neles tinham lugar. De forma muito parecida com
a Antiguidade, epoca em que as grandes propriedades escravagistas trabalhavam

em parte para 0 mercado e atc certo ponto para atender as necessidades diretas
da familia governante e, nesse sentido, ainda representavam urn lipa mais
diferenciado de economia nao comercial, 0 mesmo acontecia com essas grandes

propriedades feudais. Esse fato podia aplicar-se ate certo ponto ao trabalho mais

simples nelas realizado, mas, acima de tudo, aplicava-se a organizayao da
propriedade. 0 domlnio do grande senbor feudal dificilmente formava um unico
e poderoso complexo, situado em uma gleba auto-suficiente. Suas terras haviam
sido, com freqUencia, obtidas por diversos meios, tais como conquista, heranya,

doa<;iio ou casamento. Geralmente se espalhavam por diferentes regioes do
territorio e, por conseguinte, nao podiam ser supervisionadas com a mesma
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facilidade que uma pequena propriedade. Era preciso haver uma organiza~iio
central, pessoas para controlar a entrada e saida das mercadorias, para manter
as contas, por mais primitivas pudessem ser no inicio, pessoas que controlassem
a receita produzida pelos tributos e administrassem os territ6rios. HAs pequenas
propriedades feudais eram, do ponto de vista intelectual, urn 6rgiio rudimentar,
principalmente quando 0 senhor nem sabia ler nem escrever" .~2 As cortes dos
grandes e ricos senhores feudais atrairam inicialmente urn quadro de amanuenses
educados para fins de administra~iio. Mas gra~as as oportunidades que se abriam
para eles nessa epoca, os grandes senhores feudais eram, conforme ja mencionamos, os homens mais ricos e poderosos de sua regHio e, 'com isso, cresceu 0
desejo de manifestar essa posi~iio mediante 0 esplendor de suas cortes. Eles niio
s6 eram mais ricos do que os demais cavaleiros, mas tambem, para comel)lar,
mais ricos do que qualquer burgues. Por essa razao, as grandes cortes tiveram,
nessa epoca, importancia cultural muito maior do que as cidades. Na concorreocia
entre os governantes de territ6rios, elas se tornaram os locais para exibir 0 poder
e a riqueza de seus senhores. Estes, por isso mesmo, reuniram escribas nao 56
para finalidades administrativas mas tambern para redigir a cronica de suas
fal)lanhas e destino. Eram generosos com as menestreis que os exaltavam e a suas
damas. As grandes cortes tomaram-se Hcentros potenciais de patrocinio litenirio"
e "centros potenciais de historiografia" ..53 Nessa epoca nao havia ainda mercado
para 0 livro. E, 00 contexto da sociedade secular, no caso daqueles que se haviam
especializado na escrita e na composi~ao e tinham que viver disso, fossem au
nao amanuenses, a patrocfnio da corte constituia 0 uDico meio de sustento. 54
Neste particular, como sempre na hist6ria, fonnas rnais elevadas e refinadas
de poesia desenvolveram-se a partir de outras mais simples, em combina'rao com
a diferencial)lao da sociedade e a fonna~ao de circulos sociais mais ricos e
apurados. 0 poeta nao trabalhava como urn individuo inteiramente auto-suficiente
para urn publico an6nimo, do qual conhecia no maximo apenas alguns representantes. Criava e escrevia para pessoas que eonhecia par eontaeto diario. A
convivencia, as rormas de relacionamento e eonduta, a alm.osfera do cireulo social
em que se movia e 0 lugar que nele oeupava eneontravam expressao em suas
palavras.
Artistas viajavam de urn castelo para outro. Se alguns eram eantores, a maioria
trabalh""a simplesmente como palha~os ou bufOes no sentido rnais simples da
palavra. Nessa qualidade, eram eneontrados tambem nos castelos dos cavaleiros
mais simples e menos imporlantes. Mas s6 as visitavam de passagem, pois nao
havia ali alojamento, nem interesse e, nao raro, tampoueo meios de alimenta-Ios
e remunera-los par urn longo periodo. Tais eondi~oes s6 as poueas cortes maiores
podiam fomecer. E por "artistas" temos que eompreender uma faixa inteira de
fun~oes, variando do comediante mais simples e do bufao ao Minnesiinger e ao
trovador. A fun~iio era tambem diferenciada segundo 0 publico. Os senhores rnais
importantes, mais ricos - 0 que vale dizer. as de gradu3 yao mais alta - podi.~m
atrair as melhores artistas para suas corles. Era maior 0 numero de pessoas que
nelas se reuniam; havia possibilidadc de convivio e entretenimentos mais
refinados, de modo que era tambem mais fino 0 tom da poesia. Tinha curso
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freqiicnte nessa epoca a ideia de que "quanta mais importante 0 scohar e sua
dama, mais inspirado e melhar 0 bardo··. 55 Isso era aceito como natural. Com
freqiiencia, naD urn unico mas varios cantores residiam nas grandes cortes feudais.
"Quanta mais finas as qualidades pessoais e a posi~ao da princesa, mais brilhante
sua corte, c mais poctas cIa reunia a seu servi~o"':'16 Paraicla it luta pelo pader,
entre os grandes senhores feudais trava-se uma batalha constante por prestigio.
o pocta, como 0 historiador, era urn de sellS instrumentos. Por isso mesma, a
ffiudanc;:a de emprego do Minnesiinger, de urn scohar para Dutro, podia, com
freqiiencia, implicar urna mudanc;a completa nas convicc;:oes politicas a que dava
VpZ.57 Com raZ30 se disse a respeito da Minnesang: ""Em significado e intenlt30,
eia era urn panegirico politico sob a fonna de tributo pessoal. "58
31. Retrospectivamente, a Minllesang talvez pareera uma expressao da sociedade fidalga em geral. Essa interprela9ao foi refor9ada pelo fato de que, com 0
declfnio das funyoes cavaleirosas e a crescente subserviencia da classe alta nobre
ante a ascens30 do absolutismo, a imagem da sociedade livre, fidalga, sem peias,
passou a revestir-se de uma aura de nostalgia. Mas e diffcil conceber que a
Minnesang, especialmenle em seus tons mais delicados - e eia nem sempre foi
assim - tivesse origem na mesma vida de conduta rude e desabrida que
caracterizava 0 grosso dos cavaleiros. Ja salientou alguern que a Minnesang era,
oa realidade, "fiuito contraria a mentalidade cavaleirosa". 59 Toda a paisagcfi,
com sua diferenciayao incipiente, tern que ser conservada em mente se que rem os
entender essa contradierao e a atitud~ expressada na poesia dos trovadores.
Houve tres forroas de existencia cavaleirosa que, com numerosos est:igios
intermediarios, comeyaram a ser discemiveis nos seculos XI e XII. Tinhamos os
cavaleiros menores, govemando uma ou mais glebas de terras nao muito grandesj
em segundo lugar, havia os grandes e ricos cavaleiros, governantes de territorios,
POllCOS em mimero em comparay3o com as primcirosj e finalmente as cavaleiros
scm terra, au pouquissima terra, que se colocavam a serviyo dos mais podcrosos.
E roi principal mas nao cxclusivamentc dcsle ultimo grupo que emergiu 0
Minnesdnger cavaleiroso, oobre. eantar e compor a serviero de urn grande senhar
e nobre dama era urn dos caminhos aberlos aqueles que haviam sido expulsos
da terra, fossem e1es da classe alta ou da classe urbano-rural mais baixa. Antigos
membros de ambos os grupos eram eocootrados como lrovadores nas grandes
cortes feudais. E mesmo que urn grande senhor feudal ocasionalmenle se
entregasse ao canto e a composiy30, ainda assim a poesia c 0 serviyo do trovador
eram caracterizados pelo status dcpendente de seus praticantes oa rica vida social
que, lentamente, assumia forroas definitivas. Os relacionamentos e as compulsoes
humanascstabelecidos nesse ambienle nao eram tao estritos c continuos, au
inescapaveis, como mais tarde viriam a se tomar nas corles absolutistas maiores,
que cram muito mais estruturadas par rela't0es monetarias. Mas ja agiam oa
dire y 30 de urn controle mais rigoroso das pulsoes. No circulo restrito da corte,
e encorajadas acima de ludo pela presenc;a da castela. formas mais pacfficas de
conduta tomaram-se obrigatorias. Mas certamente essa situa y30 nao deve ser
exagerada. A pacificayao nao era nem de longe tao avanc;ada como mais tarde,
quando 0 monarea absoluto podia mesmo proibir os duclos. A espada continuava

-------------~=·---..;~==o;;;;;_111

II
II
"

feudaliza~iio

e fortlwfdo do estado

7S

salla na bainha. e a guerra c as rixas cstavam scmpre por perto. Mas a modcrac;ao
das paix6es, a sublimaC;3o, tornaraffi-se inequivocas e incvitaveis na sociedadc
da corle feudal. Os cantores fidalgos e burgucses eram socialmcntc dcpendentes
e seu status subordinado fonnava a base de suas canc;ocs, atitudcs e molde afetivo
e emocional.
Se 0 cantor de corte queria conquistar respeito e considera~ao para sua arte e pessoa,
56 podia elevar-se permanentemente aeima do artista ambulante entrando para 0 servi~o
de urn grande principe au princesa. Milillesange dirigidas a urna amiga distante que
ela ainda nao conhecia tinham par (mica, finalidade expressar 0 desejo e a presleza
de seevie oa corte da hornenageada.
Nas condi<;Oes de servic;o de Walther von dec Vogel weide podemos observar, como
foi claramente demonstrado par Konrad Burdach, urn exemplo tipico da vida do
Minnesiiflger. 0 rei Felipe tamara Walther "para si mesmo", a expressaa habitual
que dcsignava 0 ingresso no servil;o ministerial. Era urn servil;o scm remunerar;ao
nem garantia de dura<;ao, podendo durar de quatro meses a urn ana. Tenninado esse
prazo, ele podia procurar urn novo senhor, com perrnissao do antigo. Walther nao
recebeu feuda algum de Felipe, nem de Dietrich de Meissen, e tampouco de Oto IV
ou de Hennann, da Turingia, a cujas cortes tambern pertcnceu. De igual maneira, foi
curio seu servi<;o ao bispo Wolfgar, de Ellenbrechtskirchen. Finalmente, Frederico II,
conhecedor de arte e pocta ele mesmo, concedeu-lhe urn sahirio com 0 qual podia
manter-se. Urn enfeudamento de terra au a nomear;ao para urn cargo (56 mais tardt.\
pagamento em dinheiro) eram, na economia de troea da era feudal, a mais alta homa
par servir;os prestados, e a objetivo final de quem servia. Mas raramente cram
conccdidos a cant ores de corte na Fran<;a au Alemanha. Em geral, tinham estes que
con~cntar-sc em servir como poetas da corte, divertindo seus membros, recebendo em
Iroea moradia e alimental.;80 e, como homa especiaL.. as roupas neecssarias para 0
servir;o na eorte. 60

32. A estrutura~iio particular dos sentimentos expressados na Minnesang era
inseparavel da posi~ao social do Minllesanger. Os cavaleiros dos seculos IX e
X, e mesmo a maioria dos cavaleiros posteriormente, nao se portavam com
especial delicadcza com suas pr6prias esposas e, de maoeira geral, com mulheres
de classes mais baixas. Nos castelos, as mulheres ficavam expostas as "cantadas"
grosseiras do homem mais forte. Podiam defender-se mediante estratagemas, mas,
nesses locais, era 0 homem quem mandava. As re1a~oes entre os sexos eram
reguladas, como alias em todas as sociedades guerreiras com governo mais ou
menDs pronunciado do homern, pelo poder e, freqiientemente, por lutas abertas
ou veladas que cada urn travava com os meios de que dispunha.
Ouvimos ocasionalmente falar de mulheres que, por temperamento e inclina~ao, pouco diferiam dos homens. A senhora do castelo era nesse caso urna
"rnegera" de temperarnento violento, paix5es ardentes, submetida desde a
juventude a todos os tipos de exercicios fisicos e que tornava parte em todos os
prazeres e perigos dos cavaleiros que a cercavam. 61 Mas, com freqiiencia, ouvimos
tambem falar do outro lado da moeda, do guerreiro, fosse rei ou simples senhor,
que espancava a esposa. Parecia ser urn habito quase tradicional do cavaleiro,
enraivecendo-se. soca'r a esposa no nariz atc 0 sangue correr.
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"0 rei ouvin isso e a raiva coloriu-lhe 0 rosto; erguendo 0 punho, atingiu-a
no nariz com tal for~a que tirou quatro gotas de sangue. E a senhora disse: "Meus
mais humildes agradecimentos. Quando the aprouver, pade fazer isso novamen·
te: ..
"Poderfamos cilar outras cenas do mesmo tipo", diz Luchaire. 62 uSempre 0
saeD no nariz com 0 punho fechado.·· Alcm disso, 0 cavaleiro era sempre
censurado por anvir conselhos da esposa.
"Senhora, retire-se para seu lugar'" diz por exemplo 0 cavaleiro, He coma e
beba com sua corte em suas camaras pintadas e douradas, ocupe-se em pendurar
cortinados de seda, pais esse e 0 seu mister. 0 men e cortar com espada de a~o."
Pode-se tirar a conclus3o (citanda novamente Luchaire) de 'lue mesmo oa epoca de
Felipe Augusto a atilude cortesa, cortes, para com as mulheres s6 excepcionalrnente
se encontrava nos cfrculos feudais. Na grande maioria dos dominios, a tendencia
antiga, menos respeitosa, brutal, ainda prevalecia, transmitida e, talvez, exagerada, na
maioria das "chansons de geste". Nao devemos nos deixar enganar pelas teorias sobre
o amor expostas pelos trovadores proven9ais e por uns poueos "Trouveres" da Flandres
e da Champagne *: os sentimentos que eles expressavam eram, acreditamos, de uma
elite, de uma pequena minoria... 63

A diferencia~ao entre as cortes menores e medias e as poucas grandes, mais
estreitamente ligadas a rede em lento desenvolvimento do comercio e da maeda,
trouxe consigo tambern uma diferencia~ao no comportamento. Sem duvida, esse
comportamento nao apresentava urn conlraste tao flagrante como podem sugerir
essas reconstru~6es do passado. Neste particular, tambem, pode ter havido formas
transit6rias e influencias mutuas. Mas, de modo geral, uma vida social mais
tranqiiila fonnou-se em torno da castela apenas nessas pOllcas grandes cortes. S6
nesse amhiente os cantores tinham possibilidade de encontrar servicyo de alguma
dllracyao e s6 nelas se estabeleceu aqllela peculiar atitude de 0 homem servir a
dama da corte, que encontra expressao na Minnesang.
A diferenc;a entre a atitude e os sentimentos manifestados na Minnesang e os
mais brutais que prevaleciam nas chansons de geste, e para as quais a hist6ria
fornece ampla documenta~ao, tinha origem. em dois lipos diferentes de rela~iio
entre homem e mlliher, correspondendo a duas diferentes classes de sociedade
feudal. Esses dois modos de condllta, por conseguinte, surgiram com a mudan~a
do centro de gravidade da sociedade, ja discutida. Em uma sociedade de nobreza
senhora de terras, altamcnte dispersa pelo pais, radicada em seus castelos e
propriedades, era fiUitO grande a probabilidade de que 0 homem preponderasse
sabre a mulher e, assim, de uma domina~ao masculina sem quase nenhum disfarce.
E em todos as casos em que uma classe com essas caracteristicas :- nobre,
gllcrreira, dona de terras -, intluenciou fortemente 0 comportamento geral da
sociedade, as tra~os de dominacyao pelo homem, as fonnas de vida social

*

TrOll\'eres eram 0 equivalente, se assim se pode dizer, no norte da
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puramenle masculinas, com seu erotismo especifico c urn parcial eclipse das
mulheres, aparecem mais ou menos claramcnle na tradic;:ao vigente.
Rclacionamcnlos desse tipo predominaram oa sociedade guerreira medieval.
Caraclerfslica dela era urn tipo especial de desconfianc;:a entre os sexos, refletindo
a grande diferenc;:a na forma e escopo da vida que cada urn levava e 0 isolamento
espirilual que surgia como conseqiicncia. Como em epocas posteriores cnquanlo as mulhcrcs continuaram deslilufdas de vida profissional -, os homens
da Idade Media, quando as mulheres estavam de modo geral excluidas da esfera
principal da vida masculina , a ac;:ao militar, passavam a maior parte do tempo
em companhia de seus pares. E a superioridade deles era acompanhada por urn
dcsprezo mais ou menos explicito pela mulher: "Va para suas dimaras enfeitadas,
scnhora, 110sso arazer e a guerra:" Essa frase era inleiramcnle lipica. 0 lugar da
mulhcr era em sells aposenlos privados. Essa atitude, lal como a base social que
a produzia, persistiu durante muito tempo. Seus traeros podem ser encontrados
na Ihcratura francesa ate 0 pr6prio seculo XVI, ou seja: enquanto a c1asse alta
e conslituida principahnente de uma aristocracia militar e agraria. 64 Depois essa
alilude dcsaparece na Iiteratura, que na ocasiao e controlada e modelada guase
exclusivamenle, na FranlJa, par gente da corte, mas nao se baseando mais oa
vida da oobreza fundhiria.
As grandes corles absolutistas foram as lugares, oa hisl6ria europeia, em que
se alcanc;:ou a mais completa igualdade ate hoje conhecida entre as esferas de
vida de homcns e mulheres, e tambem as de seu comportamento.· Scria necessaria
uma digrcssao exccssivamente longa para mostrar por que ja as grandes cortes
feudais do scculo XII, c as corles absolutistas numa medida incomparavelmente
maior, ofcreeeram as mulheres lantas oportunidades de superar a dominalfao
masculioa e de conseguir urn status iguaJ ao do hornem. Observaram alguns
autores, por exemplo, que no sui da Franc;:a mulheres podiam, num estagio antigo,
toroar-se senhoras feudais, possuir propriedades e desempenhar papel politico;
houve quem pensasse que esscs fatos tenham facilitado 0 desenvolvimento da
MillllesQllg. 65 Mas, para reduzir a akance dessa tesc, enfatizou-se lambem que
'-a sucessao ao trona pelas filhas s6 era possivel se os parentes do sexo masculino,
o sell senhor e as vizinhos nao impedissem a senhora de reeeber sua heran~a" .66
Na verdadc, mesmo no pequeno estrato dos grandes senhores feudais, era sempre
perceptivel a superioridade do homcm sabre a mulher, resultante de sua funitao
gucrreira. Nas grandes cortes feudais, contudo, rcduziu-se em certa rnedida a
funlfao mililar. Nelas, pela primeira vez na socicdade secular, grande numero de
pessoas, incluindo homens, viviam juntos em eontaclo intimo na estrutura
hicnirquica, sob os olhos da figura principal, 0 senhor do tcrrit6rio. Esse fato
baslava para impor uma certa eontenc;:ao a lodos as dcpendentes. nnha que ser
rcalizado tim grande volume de trabalho administrativo e burocralico, ja sem
nada de militar. Tudo isso contribula para criar uma almosfera urn pouco mais
pacifica. Como acontecc em totlas as ocasi6es em que homens sao obrigados a

* Dcvemns fl'cordar que a primeira edi<;ao deSla ohra C de 1939. (RJR)
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rcouneiar a violencia fisica, aurnentou a importancia social das mulheres. Nas
grandes cortes feudais, estabeleceram-se uma esrera comum de vida e uma vida
social comum para homens e mulheres.
Para sennos exatos, a domina~ao masculina nao roi absolutamente quebrada,
como aconteceu algumas vezes, posterionnente, nas cortes absolutistas. Para 0
scnhar da corte, sua fun 'ran como cavaleiro e chefe militar continuava a sec a
principal e sua educ3'r3.0, igualmente, era a de urn gucrrcieo afeito ao manejo de
armas. Apenas por essa razan, as mulheres superavam-no oa esfera da sociedade
pacifica. Como aconteceu com tanta freqiiencia oa hist6ria do Ocidentc, nao
foram as homens mas as mulheres de alta classe as primeiros liberados para 0
desenvolvimento inteleetual~ para a leitura. A riqueza das grandcs eorles dava a
mulher a possibilidade de preencher seu tempo de ocio e dedicar-se a intcrcsses
de luxo. E~ assim~ foi em torno de mulheres que se fonnaram os primeiros circulos
de atividade intelectual pacifica. ""Nos circulos aristocraticos do scculo XII~ a
educa~ao das mulheres em geral era mais refinada que ados homens. "67 Essas
palaveas referem-se cerlamenle ao homem do mesmo stutltS~ 0 marido. 0
relacionamento da esposa com 0 marido nao diferia ainda muito do que cr;
costumeiro na sociedade guerreira. Era mais moderado e urn pouco mais refinado
do que no easo dos pequenos cavaleiros, mas a reslri~ao a que 0 homem se
obrigava~ em compara~ao com a que exigia da esposa, em geral nao era grande.
Nesse particular~ t.ambcm~ era inequivocamente 0 homem quem mandava.
33. Nao e~ porem, esse relacionamento enlrc marido e rnulher que serve de
base a pocsia dos lrovadores e da MinnesalJg, mas a rclac;ao enlre urn horncm
socialmente inferior e uma scnhora de alta classe. E so nas cortes suficienlemcntc
ricas c poderosas para gerar tais rela~oes e que surgia a MilJnesang. Mas, em
comparac;ao com a classe dos cavalciros como urn lodo, elas nada rna is cram do
que urn delgado estrato, urna ueJite".
Neste particular, emerge com grande clarcza a Jigac;ao enlre a cslrutura das
rcla<;ocs na sociedade em geral e a eslrulura da personalidade dos individuos.
Na maior parle da sociedade feudal~ onde 0 homem mandava e a depen(h~ncia
das mulhercs era visivel e quase irrestrita, nada 0 obrigava a conlcr suas pulsocs
c a impor-Ihcs controles. Pouco se falava de ""amor" na socicdade guerrcira. E
ficamos ate com a imprcssao de que urn homem apaixonado tcria parccido ridiculo
nesse meio de gucrreiros. Dc modo gerat, as mulhcres cram considcradas
infcriorcs. Havia mulheres em numero suficienlc e elas scrviam para s,atisfazer
as pulsoes maseulinas nas suas formas mais simples. As mulheres cram dadas
ao homcm para "sua satisfac;ao e deleitc··. [sso foi dito numa cpoca postcrior~
mas cslava de perfeiro acordo com a conduta dos guerreiros em epoea anlerior.
o que cles procuravam nas mulheres era 0 prazer ffsico e, a parte isso,
"dificilmcnle se cncontrava urn homcm corn paeicncia para alUfar a csposa". 68
As pressocs sobre a vida sexual das mulhcres foram~ em toda a historia
ocidcntal, com a exce~iio das grandes corles absolulistas, consideravclmente rna is
fortes do que as cxcrcidas sobre homcns de igual nascimento. 0 fato de que
tnulhercs que ocupavarn posilj:oes elevadas na socicdade guerrcira, e portaoto
gozavatn de urn ccrto grau de libcrdadc, scmprc tcnham achado mais facil
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controlar, refinar e transConnar vantajosamente sellS sentimentos do que homens
de igual status talvez rcfletisse urn habito e urn condicionamento precoce nessa
dircltao. Mesmo em rclayao ao homem de status social aparentemente igual, cIa
era urn ser dependente, socialmente inferior.

Em conseqiiencia, era apenas 0 relacionamento de urn homem socialmente
inferior e dependente com uma mulher de classe mais alta que dava origem a
conten93.o, it renuncia e a conseqiiente transformayao das pulsoes. Nao roi por
acidente que ness a situ3fYaO humana aquila que denominamos de "poesia lirica"
evoluiu como urn evento social e oao meramente individual. * - de identica
maneira, como evento social - aquela transfonnaerao do prazer, aquela nuanera
de emoeroes, aquela sublimaerao e refinamento de sentimentos que chamamos
"amor" finalmente surgiram. Nao como exceerao, mas em fonna socialmente
institucionalizada, surgiram contatos entre homem e mulher que tornaram impossivel 0 homem forte simplesmente tornar a mulher quando ela the agradasse, 0
que tornava a mulher inacessivel, ou acessivel apenas a duras penas e, talvez
porque fosse ela de classe mais alta e dificil de conquistar, especialmente
desejavel. Tal era a situa9ao, 0 ambiente emocional da Minnesang, no qual, dal
em diante, atravcs dos sceulos, os amantes reeonheciam parte de seus proprios
sentimentos.
Nao ha duvida de que grande numero de cancroes de trovadores e Mimlesiinger
foram essencialmente a expressao de conveneroes das cortes feudais, ornamentos
da vida social e meramente uma parte do jogo social. Pode ter havido muitos
trovadores cujo relacionamento interior com sua dama nao fesse tao devorador
assim e que se compensassem com outras mulheres mais acessiveis. Mas nem
essa convenerao nem sua manifesta930 poderiam ter surgido na falta de experiencias e sentimentos autenticos. Elas sugerem urn nueleo de sentimento genuine e
de experiencia real. Esses tons nao podiarn ter sido simplesmente meditados au
inventados. Alguns amaram e alguns tiveram a forcra e a grandeza de expressar
seu arnor em palavras. Alias, nao c sequer difieil identificar em que poemas as

* No texlo alemao, falo, nesse trecho, em fen6menos sociais e individuais. Na epoea em que
eserevia este livro, minha percepr;ao das ambigiiidades inerentes ao termo "fenomeno", e em
especial de suas conotar;oes quase salipsisticas, nao era ainda suficientementc agur;ada para
evitar-Ihe 0 cmprego. Na tradur;ao inglesa, eontudo, pareceu-me preferivel substitui-Io por tennos
como "eventos", "dados", etc. E da maior impartanda, naturalmente, para compreender a
influencia que tipos fenomenalistas de filosofia exerceram sobre 0 emprego lingiiistieo aeademico, mas tambem nao-academico, que 0 termo "fenomeno" lenha se lomado a expressao
inespedfica rna is comum para dados ou evenlos de todos as tipos. Talvez nao pereebamos 0
quanto esse tenno e maculado pela dtivida solipsistica quanto a se esses dados realmente existem,
se tais evcntos realmentc oeorreram. E muito flicil esquecer que 0 tenno "fenomeno" encerra
a ideia de que as dados a que se refere podem ser meras aparencias, criadas pela eonstituir;ao
do sujeito humano. Mas, sejamos ou nao eonscienles da heranr;a filosofiea representada par
c:;ssc eonceito, seu usa continuo refon;a repetidamente as tendencias aparicionislas de nossa era.
E melhor buscar exprcss6es menos vagas e menos afetadas par essa tradir;ao filosofiea. Acho
que deva a meus leitores uma explicar;ao pelo uso inoeente desse tenno em alemao e sua
omissao na edir;ao inglesa. (Nota do autor d tradu~ao inglesa.)
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sentimentos e experiencias sio autenticos, e em quais sao mais on menos
convencionais. Alguns devem ter enconlrado as palavras e as nnanyas para seus
sentimentos, antes que oulros pudessem jogar com elas e delas fazer urna
convenyiio. "Os grandes poetas, indubitavelmente, fundiam sua propria verdade
ate mesmo com esses poemas de embeiyamento amoroso. Da plenitude de suas
vidas flula a substlincia de suas cany3es. "6.
34. As fontes e precursores literarios da Minnesang foram repetidamente
investigados. Suas relayoes com a poesia religiosa dirigida para a Virgem e com
a llrica latina dos Sabios Ambulantes foram assinaladas, provavelmente com
raziio. 70
o aparecimento e a essencia da Minnesang, porem, naD podem ser compreendidos apenas em termos de antecedentes literarios. Essas fannas mais anligas

encerravam muitas possibilidades distintas de desenvolvimento. Por que teria
mudarlo a maneira como as pessoas procuravam expressar-se'l au, reduzindo a

pergunta a termos bem simples: por que essas duas formas de lirismo religioso
e secular nio continuaram a set fannas predominantes de expressiio? Pot que
elementos formais e emocionais delas foram retirados e modelados em algo novo?
Por" que esse novo genera assumiu exatamente a fonna que conhecemos como
Minnesang? A historia possui sua propria continuidade: conscientemente ou niio,
os que chegam mais tarde comeyam com 0 que jll existe e 0 desenvolvem mais,
Mas quais teriam sido a diniimica desse movimento e as foryas modeladoras da
mudanya historica? Tal e 0 nosso problemaaqui. A investigayiio das fontes e
antecedentes

e sem

duvida importante para a compreensiio da Minnesang, mas,

sem urn esturlo sociogenetico e psicogenetico de suas origens, pennanecerao
obscuras suas conexoes feudais. A Minnesang, como evento supra-individual,
como funyiio social em relayiio A sociedade feudal como um todo, niio pode ser
entendida, como tampouco sua fonna especifica e cclnteudo tipico, a menos que
nos conscientizemos da situay30 real e relacionamento de pessoas que se
expressam por meio dela, e da genese dessa situayao. Essa questio especffica
exigiria mals espayo do que dispomos aqui, onde nosso principal interesse diz
respeito a movimentos e conexoes numa escala mais ampla. Se indicamos aqui
uma dire9iio mais precisa de estudo para uma instituiyiio especffica, como a
Minnesang, e delineamos alguns dos principais contomos de suas condiyoes s6cio
e psicogeneticas, isso sera tudo 0 que e necessario para' as finalidades desle
estudo.
35. Grandes mudanyas historicas exibem uma regularidade precisa que as
distingue. Freqilentemente parece, Avista de estudos modernos, que formayoes
sociais particulares, cuja cronica constitui a hist~ria como tal, se seguiriam umas
as outras aleatoriamente, como as fonnas de nuyens na mente de Peer Gynt: ora
se parecem com urn cavala, logo depois com urn urso, - num momento a
sociedade se afigura como romanica ou g6tica, e depois, barroea.
o que mostramos aqui foram algumas tendencias basic as e interdependentes
que culminaram modelando a soeiedade como urn "sistema feudal u e, finalmente,
como 0 tipo de relayoes conhecido por Minnesang. Uma dessas tendencias - 0
rapido crescimento da popula9iio apos a migra9iio dos povos - vinculou-se
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estreitamente a consolida~iio das rela~oes de propriedade, a forma~iio de urn
excedente humano, tanto na pobreza como oa classe dos servos, e a press8.o,
sabre essas pessoas deslocadas de seus grupos, para encontrarem novos servi~os.
Ligado a tudo isso, gradualmente se distinguiram sucessivas etapas na passagem dos bens da produ~iio ao consumo, cresceu a demanda de urn meio de troca
unifieado e m6vel, mudou 0 centro de gravidade na sociedade feudal, passando
dos -numerosos pequenos senhores a uns poucos grandes, criaram-se grandes
cortes no centro de regioes de dimensoes de territ6rio, onde tra~os cavaleirosofeudais se conjugam com outros, tfpicos da vida cortesii, numa unidade comparavel a que as rela~oes monetliria e de escambo articulavam, ao mesmo tempo,
naquela sociedade como urn todo.
E havia tambCm a necessidade de prestfgio e exibi~iio dos grandes senhores
feudais, que transparecia em lutas mais au menos violentas entre si - a seu
desejo de se distinguirem dos cavaleiros menos importantes. E, como expressiio
de tudo isso, os poetas e bardos que cantavam os senbores e as senboras, pondo
em palavras os interesses e opinioes poHticas dos primeiros e a beleza das
segundas, transformaram-se em instituif;ao social mais ou menos firmemente
estabelecida.
De igual maneira, podia-se observar, embora apenas nesse pequeno estrato
superior da sociedade cavaleirosa, uma primeira forma de emancipa~iio feminina,
uma maior liberdade sua de movimento - muito pequena, para sermos exatos,
quando comparada a Iiberdade das mulheres nas grandes cortes do absolutismo
-, contatos mais freqUentes entre a dama da corte, a mulher de alta posiyao, e
a trovador, homem dependente e de condi~iio mais humilde, fosse ele au nilo
cavaleiro; a impossibilidade ou dificuldade de conquistar a mulher amada, 0
autocontrole imposto ao homem subordinado, a necessidade de discriy8.o e uma
certa regula~iio e transforma~ilo, ainda que superficial, de suas pulsoes e
necessidades basicas; e, finalmente, a expressao desses desejos, dificilmente
realizaveis, oa linguagem dos soohos, na poesia.
A beleza de urn poema e 0 convencionalismo vazio de outro, a grandeza deste
Minnesiinger e a trivialidade daquele, silo fatos distintos. Mas a Minnesang como
instituiy80 social, 0 contexte no qual 0 individuo se desenvolvia - e s6 issa nos
interessa aqui - evolufram diretamente dessa interar;8.0 de processos sociais.
36. Na mesma situar;8.o, isto e, nas grandes cortes feudais, surgiu simultaneamente uma convenr;8.o mais rfgida de conduta, uma certa moderar;8.o dos afetos
e uma regular;8.o das maneiras. Foi a esse padrao de maneiras, a essa convenr;8.0
de comportamento, a esse polimento da conduta que a sociedade deu 0 nome de
courtoisie. Obteremos uma visao completa da mesma apenas se incorporarmos
o que foi dito no Volume I, sobre a conduta counoise, a descri~o das cortes
feudais que aqui propomos.
Preceitos da sociedade cortes foram mencionados antes, no infcio de varias
series de exemplos que lIustravam 0 civilizar-se da conduta e dos sentimentos.
A sociogenese das grandes cortes feudais ocorreu ao mesmo tempo que a da
conduta cortes. A cortesia tambCm foi uma forma de conduta que se desenvolveu
primeiro entre os membros socialmente mals dependentes de uma c1asse alta
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cavaleirosa-cortesa. 71 Mas 0 que quer que seja, urn fato se evidencia: esse padrao
cortes de conduta nao constituia, em sentido algum, urn comeyo. Nao foi urn
exemplo de como as pessoas se comportam quando suas afei~oes se manifestam
livres e "naturais", sem restriyoes impostas pela sociedade, isto e, pelas relayoes
entre as pessoas. Vma tal condiyilo de pulsoes inteiramente descontroladas, de
um "comeyo" absoluto, simplesmente nile existe. A liberdade relativamente
grande para se dar expressao instintiva e afetiva a impulsos, que cara~terizou 0
homem nas sltas classes corteses - grande em comparayao com a das classes
altas seculares ocidentais dos seculos seguintes - correspondia exatamente II
forma de integrayilo, ao grau e tipo de dependencia mutua na qual se vivia nessa
ocasiilo. A divisilo do trabalho era menos desenvol'l'ida do que ao se constituir
o sistema de govemo absoluto mais estrito; era'menor a rede de comercio e,
tambem, 0 numero de pessoas que podiam ~er sustentadas num unico lugar. E,
fossem quais fossem as formas de deeoodencia individual, a teia social de
dependencias que se cruzavam dentro do indivlduo na sociedade era muito /Dais
tosea e menos extensa do q.ue em sociedades com maior divisio do ttabaIna e
ourle maior mlmero de pessoas vivem constantemente bern perto umas das outras,
num sistema mais organizado. Em conseqiiencia, 0 controle e a moderayilo das
pulsoes e afeic;oes individuais cram menas rigorosos, continuos e unifonnes. Nao
obstante, ja eram consideravelmente mais extensas nas maiores cortes feudais do
que nas menores au Da sociedade guerreira como urn todo, onde era bem menos
geral e complexa a interdependencia das pessoas, onde a rede que envolvia os
indivlduos possula tessitura mais frouxa e onde a grande dependencia funcional
entre eles continuava a ser a da guerra e da violencia. Em comparayilo com 0
comportamento e vida afetiva nela encontrada, a cortesia ja representava urn
refinamento, uma marea de distin~ao.E as eriticas que lemos, quase sempre da
mesma forma nos muitos preceitos medievais sabre as maneiras - evite isso,
abstenha-se de fazer aquila -- referia-se mais au menos diretamente ao comportamento paraticado pela massa dos cavaleiros, que entre as sceulos IX ou X e 0
seculo XVI mudaram tile lenta e superficialmente como suas condiyoes de vida.
37. No atual estagio de desenvolvimento, carecemos ainda de instrumentos
lingiiistieos que fa~am justi~a a natureza e dire~ao de todos esses processos assim
entreIa~ados. Seria taIvez apenas uma contribui~ao imprecisa e provisoria ao
entendimento dizer que as restri~oes impostas aos homens e suas paix6es
tomaram-se umaiores a integra~ao, ··mais estreita", e a interdependencia,
"mais forte", da mesma maneira que nile faria muita justiya II realidade
socio-historiea dizer que uma coisa pertenee a "economia de troea" e outfa a
··sociedade monemria"", au repetir a forma de expressao escolhida nessas paginas,
que "crescia 0 setor monetario da economia"". Em quanta cresceu, grau apos
grau? De que maneiras as restfi~6es se tomaram "majores", a integra~ao "mais
estreita"" e a inlerdependencia "mais pronunciada"-t? Nossos conceitos sao
demasiado grosseiros e aderem excessivamente a imagem de substancias mate~
riais. Em tudo isto nao estamos interessados meramente em grada~oes, em ·'mais"
ou "menDs". Cada "aumento"" nas restri~6es e interdependencia era expressao
do fato de que os la~os entre as pessoas, a maneira como dependiam uma da
H
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outra, estavam mudando, e mudando qualitativamente. E isso 0 que significam
diferen9as em estrumra social. Com a rede diniimica de dependencias de que se
tecia a vida humana, as pulsoes e comportamento dos indivfduos assumiam uma
forma diferente. E e isso 0 que significam tambem diferen9as em estrutura de
personalidade e em padroes sociais de conduta. 0 fato de que essas mudan9as
qualitativas fossem, As vezes, a despeito de todas as flutua90es dentro do
movimento, mudan9as que num longo perfodo se nota terem seguido uma mesma
e llnica dire9iio, isto e, processos continuos, dirigidos, e niio uma seqUencia
aleat6ria, autoriza-nos, e mesmo nos obriga, a recorrer a termos comparativos
quando discutimos fases diferentes. Niio quer isso dizer que a dire9iio em que
esses processos se desenvolviam fosse no sentido do melhoramento, do "progresso", ou no rumo oposto, a "retrogressiio". Mas tampouco quer dizer que
envolvessem simplesmente mudan9as quantitativas. Neste caso, como acontece
com tanta freqUencia na hist6ria, estamos tratando de mudan9as estruturais que
silo apreendldas de manelra mais facil e visfvel, mas talvez tambem mais
superficial, em seu aspecto quantitativ·o.
Ohservamos a evolu9iio segulnte: em primeiro lugar, um castelo se opuoha a
outro, em segulda, urn territ6rio a outro e, fmalmente, um Estado a outro. Hoje,
no horizonte hist6rico, vemas os primeiros slnais de urna luta por integra9iio de
regloes e massas de pessoas em escala ainda maior. Podemos supor que,
continuando a Integra9io, unidades ainda maiores serio gradualmente reunidas
sob urn govemo estlivel e que elas, intemamenle pacificadas, voltario suas armas
contra aglomerados humanos do mesmotamaoho ate que, prosseguindo a
Integra9io e a redu9io de distancias, elas, tambem, gradualmente se fundiriio e
a socledade mundial sera pacificad•. Tal evolu9iio pode consumir seculos ou
mllenlos. Mas, 0 que quer que acontC9a, 0 surgimento de novas unidades de
Integra9io (e de govemo) sempre e expressiio de mudan9as estruturals na
socledade, ou seja, nas rela90es humanas. Em todos os casos em que 0 centro
de gravidade da sociedade se move rumo a unidades de integra9iio de uma nova
ordem de magnitude - e a mudan9a que inicialmente beneficiou os grandes
seohores feudais a expensas dos menores e de porte medio, em seguida os reis
contra os grandes seohores feud.is ou territorials, foi um caso destes -, em
todas as ocasloes em que essas mudan9as ocorrem, elas 0 fazem em conjunto
com fuo9Oes soclais que se tomaram mals diferenciadas e com cadeias de a9io
social organizada, mlIitares ou econamicas, que se tomaram mais longas. Em
todos os casos, a rede de dependencias que se cruzam no indivlduo tornou-se
mals ampla e mudou de estrutura; em todas as ocasioes, numa correspondencia
exata com essa estrutura, a modela9io do comportamento e de toda vida
emoclonal, a estrutura da persorralidade, mudou tambem. 0 processo "civilizador" visto a partir dos aspectos dos padroes de conduta e de controle de pulsoes
e a mesma tendencia que, se considerada do ponto de vista das rela90es humanas,
aparece como um processo de integra9io em andamento, um aumento na
diferencia9io de fun90es sociais e na interdependencia e como a forma9io de
unidades alnda maiores de inlegra9iio, de cuja evolu9iio e fortuna 0 indivlduo
. depende, salba disso ou nio.
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Tentamos aqui complementar a descri9iio geral da fase mais antiga e menos
complicada desse movimento com algumas pravas concretas ilustrativas; a seguir,
examinaremos a sua progressao ulterior e os mecanismos que a impulsionaram.

Mostramos como e por que, nas primeiras fases da hist6ria do Ocidente, que
possuiu predominantemente urns economia de escambo, au troea, cram escassas

as probabilidades de se estabelecerem govemos estaveis em grandes imperios.
Reis conquistadores podiam, e certo, subjugar enormes areas pela for9a das
annas e mante-Ias unidas por algum tempo, gra9as ao respeito que sua espada
infundia. A estrutura da sociedade, contudo, ainda niio pennitia a cria9iio de uma
maquina suficientemente estavel para administrar e manter unificado 0 imperio,
com emprego de meios relativamente paclficos, durante extensos periodos de
paz. Resta mostrar que processos sociais tomaram posslvel a forma9iio desse
govemo mais estavel e, com ele, obriga90es muito diferentes por parte dos
indlvlduos.
Nos seculos IX e X, quando, pelo menos nas regioes francas do Ocidente, a
amea9a extema era pequena - e Iigeira tambem a integra9iio economica -, a
desintegra9iio da fun9iio de govemar atingiu uma dimensiio extraordinaria. Cada
pequena fazenda· linha governo pr6prio, era urn UEstado" em si mesmo, tendo
a frente seu pequeno cavaleiro como senhor independente. A paisagem social era
composta de urn caos de unidades govemamentais e economicas. Todas eram
. sseneialmente autarquicas, com pOllca dependencia entre si, exce~iio feita a uns
pOlleos enclaves - mercadores estrangeiros, por exemplo, ou mosteiros e abadias

- que, as vezes, mantinham Iiga90es ou elos alem do nlvel local. No estrato
govemante secular, a integra9iio atraves de conflito agressivo ou defensivo era
a fonna predorninante.

POlleD

havia que constrangesse os membros desse estrato

govemante a controlar de qualquer fonna constante suas paixoes. Era uma
"sociedade" no sentido mais arnplo da palavra, abarcando todas as posslveis
fonnas de integra9iio humana. Mas niio era ainda uma "sociedade" no sentido
estreito, de uma integra9iio mais continua, relativamente Intima e unifonne de
pessoas que efetua urn maior controle de violencia, pelo menos dentro de suas
fronteiras. A primeira Conna dessa usociedade", no sentido estreito, emergiu
Ientamente nas grandes corles feudais. NeIas, onde oeorria maior eonfluencia de

bens, devido aos volumes produzidos e a sua liga9iio com a rede do comercio,
e onde mais pessoas sereuniam

a procura de servi~o, um mimero apreciavel de

pessoas era obrigado a manter urn convlvio ininterruptamente pacifico. Isso
exigia, particularmente em rela9iio as mulheres de alta Iinhagem, urn certo
eontrole e uma serie de restri~oes no cornporta~ento, urna modela~ao mais precisa

dos afetos e das maneiras.
38. Tal restri9iio talvez niio tenha sido tiio grande como a que prevalecia na
rela9iio do bardo com a senhora, na conven9iio da Minnesang. Os preceitos
corteses sobre as boas maneiras proporcionam urna visao mais exata do padrao

*

Fazemia e uma tradu9ao adequada para 0 ingles "estate", juntando
terma a sua aceP9ao economics - um conjunto de bens. (RJR)
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de comportamento exigido na vida diaria. Ocasionalmente, lan~am tamMm luz
sobre a conduta dos cavaleiros face as mulheres, que nao reproduzia a rela~ao
do menestrel com a senhora da corte.
Lemos, por exemplo, nos "preceitos para os homens u : 72 uAcima de tudo,
cuida para te portares bem com as mulheres... Se uma senhora te pedir que te
sentes a seu lado, nao Ie sentes em cima de seu veslido, nem junto demais dela,
e se desejares falar-Ihe baixinho, nunca a apertes nos bra~os, 0 que quer que
queiras dizer-lhe."
A julgar pelos padroes habituais dos cavaleiros menores, uma tal considera~ao
pelas mulheres pode ter exigido grande esfor~o. Mas 0 comedimento ainda era
pOllca, assim como acontecia com outros preceitos corteses, em

compara~ao com

o que se tomou praxe entre os cortesaos de Luis XIV, por exemplo. Esse fato
nos fomece uma ideia dos diferentes nlveis de interdependencia e integra~ao que
modelaram os habitos dos indivfduos nas duas fases. Mas tambem mostra que a
courtoisie foi urn passe no caminho que finalmente levan 8(l) nasso proprio molde
afetivo e emocional - urn passe Da direerao da ··civiliz8yaO".*
Por urn ladn, temos uma classe alta secular frouxamente integrada de guerreiros, com 0 seu sfmbolo, 0 castelo, em uma terra aUlo-suficiente; por outro,
uma classe alta secular composta de cortesaos mais estreitamente integrada na
corte absolulista, 0 6rgao central do reino. Sao estes os dois p610s do campo de
observaer3.0, que isolamos do movimento muito mais demorado e" amplo, a fim

de ter acesso iuicial a sociogenese da mudan~a civilizadora. Mostramos, sob
grande numero de aspectos, 0 lento aparecimento na paisagem castela das grandes
cortes feudais, os centros da cortesia. Resta mostrar a dinamica Msica dos
processos alraves dos quais um unfco dos grandes senhores feudais ou territoriais
- 0 rei - assumiu preponderancia sobre os demais, e a oportuuidade de controlar
um govemo mais eslllvel em uma regiao que abrangia muitos territ6rios, um
"Estado". E esse e tamMm 0 caminho que nos levara do padrao de conduta da
courtoisie para 0 de civilite.
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Prlmeiro Estaglo d,a Monarquia Nascente: Coinpeti\;iio
e Monopoliza\;iio no Contexto Territorial

1. A coroa teve significados diversos em fases diversas do desenvolvimento
social, emhora todos os que a cingiram exercessem em comum cerlas fun~oes
centrals concretas e nomlnals, aelma de tudo a de chefe milltar contra Inimigos
extemos.
, No inlcio do .eculo .XII, 0 antigo Imperio Franco do Ocidente, que quase nilo
era mais amea~ado por inimigos extemos, decalra e se transfonnara em urn
aglomerado de domlnios separados:

o

que antes units as "provincias" e as dinastias feudais a monarquia estava
praticamente rompido. Apagados eSlavam as tr~os de domina~io real que haviam
permitido a Hugo Capeto e a seu filho, se nio atuar nas grandes regic'\es controladas
pelos seus vassalo~ peto menos circular pol elas. Os grupas feudais de primeira
categoria... conduziam-se como Estados independentes, imperme'veis a influencia do
rei e, mais ainda, 80s seus atos. As rel~Oes entre as grandes senhores feudais e as
monarcas estavam reduzidas 80 minima. Essa mudan~a refletia-se at~ nos titulos
oficiais. Os principes feudais do seculo XII deixaram de se 'denominar "comtes du
Rai" ou "carntes du royaum.e" .'3"
la~o

N~ssa situa~ilo, 0 "rel" llmitava-se ao que faziam os outros grandes seOOores
feudais: co.ncentrava-se em consolldar suas posses, aumentando seu poder na
linica regiio onde ainda mandava, 0 ducado de Francia.

.. "Condes do rei", au "condes do reino". (RJR)
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Luis VI, rei de 1108 a 1137, preocupou-se, durante toda a vida, com duas
missoes: ampliar sua posse direta da terra no ducado de Francia - as propriedades
e castelos sinda nia, au apenas parcialmente, enfeudados, isla e, as propriedades
de sua pr6pria familia - e, na mesma area, subjugar todos os posslveis rivais,
todos os guerreiros que podiam iguala-Io em poder. Um dos prop6sitos facHitava
o outro: dos senhores feudais que subjugava ou derrotava tomava toda ou parte
de suas propriedades, sem enfeuda-Ias a qualquer outra pessoa; atraves desses
pequenos passos, aum.entou as posses de sua familia, '8 base economics e mHitar

de seu poder.
2. Nesse contexto, para come~ar, 0 monarca nao diferia dos grandes senhores
feudais. as meios de poder a sua disposi~ao eram tao pequenos que ate senhores
de porte medio e mesmo pequeno - desde quese aliassem - podiam enfrentli-Io
com sucesso. Nao apenas a preponderancia da Casa Real em todo 0 reino
desaparecera ao declinal sua fUDyao de comandante do exercito coinum, e 80
avan~ar a feudaliza~ao, mas se tornara tambCm extremamente precario seu poder
monopolista dentro de seu pr6prio territ6rio hereditlirio, que era disputado por
senhores rivais ou famllias de guerreiros. Na pessoa de Luis VI, a casa dos
Capeto lutou contra as Casas de Montmorency, Beaumont, Rochefort, Montlhery,
Ferte-Alais, Puiset e muitas outras,74 da mesma maneira que, seenios depois,
os HohenzoUern, na pessoa do Grande Eleitor, tiveram que enfrentar os
Quitzowe os Rochow. Com a diferen~a de que os Capeto tinham possibilidade
muito menor de sucesso. Era menor a diferen~a entre os meios militares e
financeiros dos Capeto e de seus adversarios, dado 0 estado menos desenvolvido das tecnicas monetarias, tributarias e militares. a Grande Eleitor ja
exercia uma especie de monop6lio do poder em seu territ6rio, ao passo que
Luis VI, aparte 0 spaio que recebia das institui90es eclesiasticas, era basicamente
um grande senhor de terra que enfrentava senhores feudais possuidores de terras
e poder militar algo menores; s6 0 vencedor dessas batalhas poderia alcan~ar
urna especie de posiy3.o monopolists no territ6rio, a salvo da concorrencia das
demais Casas.
A leitura de cr6nicas da epoes mostra-nos

0

quaa pOllCD as meios militares e

economicos dos Capeto desse perlodo superavam as das demais Casas feudais
no ducado de Francia; e como era diffcil - dados 0 baixo grau de integra~ao
economica t os transportes e

comunica~oes

precarios e as

limita~oes

da organi-

za~ao

miHtar feudal - a luta do "soberano" para conquistar um monop6lio de
poder mesIDo no interior dessa pequena area.
Havia, por exemplo, a fortaleza da familia Montlhery, que controlava a rota
entre as duas partes mais importantes do dominio dos Capeto, as areas em volta

de Paris e Orleans. Em 1015,

0

rei Roberto - urn Capeto - doara essa terra a

urn de seus servidores, ou oficiais,

0

ugrand forestier"", com permissao de nela

constmir um castelo. A partir do castelo, a neto do "grand forestier" ja controlava
a lirea circundante, na qualidade de senhor independente. Esse exemplo 10 tlpico
dos movimentos centr/fugos que ocorriam por toda a parte durante 0 per/odo."
Ap6s duras lutas, 0 pai de Luis VI conseguiu finalmente chegar a uma especie
de acordo com os MontlhCry: daria em casamento um filho bastardo seu, de dez
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anos de idade, a herdeira dos Montlhery e, dessa maneira, colocaria 0 castelo
sob controle de sua Casa. Pouco antes de morrer, disse ele a seu primoge'nito,
Luis VI:
Guuda bem aquela torre de MontIhery que, causando-me tantos tormentas, envelheceu"-me precocemente, e por causa da qual jamais desfrutei paz duradoura au verdadeiro
repauso... ela era a centro de gente petfida, de perta e de longe, e as desordens 56
ocorriam atraves dela au com ajuda dela... porque... estando MantIhery situada entre
Corbeil, por um lada, e ChAteaufart,por outro, cada vez que surgia um conflito, Paris
ficava isolada e as comunica~oes entre Paris e Orleans tomavam-se impossiveis, exceto
com emprego de for~a armada. 76

Problemas de comunica9iio do lipo que hoje causam dificuldades niio pequenas
entre Estados, niio eram menos perturbadores, embora em escala diferente,
naqueles primordios do desenvolvimento social: nas rela90es entre um senhor
feudal e outro - usasse ele ou nao a coroa - e no tocante a distancia
relativamente microscopiea entre Paris e Orleans, uma vez que Montlhery fica
a apenas 24km de Paris.
Boa parte do reinado de Luis VI se consumiu na luta para conquistar essa
fortaleza, 0 que ele fmalmente conseguiu, acrescentando Montlhery aos dominios
dos Capeto. Como acontecia em todos esses casos, a conquista implieou 0
fortalecimento militar e 0 enriquecimento da Casa vitoriosa. A terra dos Montlhery
trouxe ao rei uma renda extra de 200 libras - uma bela soma naqueles tempos
-, aMm de 13 feudos diretos e 20 indiretos dela dependentes," cujos rendeiros
passaram a engrossar 0 poder militar dos Capeto.
Niio foram menos demoradas e dificeis outras batalhas que Luis VI se viu
obrigado a travar. Precisou de tres expedi90es, em 1111, 1112 e IlI8,para quebrar
o poder de uma tinica familia de cavaleiros em Orleans,78 e levou 20 anos para
subjugar as Casas de Rochefort, Ferte-Alais e Puiset e Ihes acrescentar as terras
as de sua familia. Por essa epoca, contudo, 0 dominio dos Cap~to era tao grande
e bem-eonsolidado que, gra~as as vantagens eeonomicas e militares conferidas
par propriedades tao vastas, seus proprietarios haviam superado lodos as seus
rivais na Francia, onde passaram a exereer uma especie de monop6lio.
Quatro au einco sceulos depois, 0 monarea se transformara no controlador
monopolista de enormes meios militares e financeiros, gerados par toda a area
do reino. Campanhas como as empreendidas por Luis VI contra outros senhores
feudais, dentro de urn tinieD territ6rio, representaram as primeiros passos para a
posterior consolida~ao da posi~ao monopolista da monarquia. No inicio, a Casa
dos reis nominais pouco se avantajava das Casas feudais em volta, em termos
de propriedade de terras e poder militar e economico. A diferen9a em propriedades
entre as guerreiros era relativamente pequena e, par conseguinte, tambem em
importancia social, pouco importando as titulos com que se adomavam. Mais
tarde, atraves de casamentos, compra ou conquista, uma dessas Casas acumulava
cada vez mais terras e oblinha prepondenincia sobre os vizinhos. 0 fato de ter
sido a velha Casa Real que conseguiu a primazia em Francia talvez estivesse
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ligado - a parte as propriedades nunca irris6rias que tornaram posslvel seu nOVe
- as qualidades pessoais de seus representantes, ao apoio da Igreja, e
a certo prestigio tradicional. Mas a mesma diferencia~ao no tocante a propriedade
entre guerreiros estava ocorrendo na mesma ocasiiio, conforme ja mencionado l
tambl!m em outros territ6rios. Acontecia a mesma mudan~a do centro de gravidade
da sociedade guerreira, beneficiando algumas grandes famllias de cavaleiros, em
detrimento de muitas outras de porte medio e pequeno, conforme ja vimos. Em
todos os territ6rios, cedo ou tarde uma famllia conseguia, acumulando terras,
alcan~ar uma hegemonia. 0 fato de a coroa ter feito a mesma coisa, sob Luis,
o Gordo, parece uma ab-roga~ao da fun~ao real. Dada a distribui~ao de poder
social que entiio prevalecia, porem, elenao tinha alternativa. Na estrutura social,
a propriedade familiar e 0 controle da estreita area hereditliria constitulam a base
militar e fmanceira mais importante ate! mesmo para 0 poder do rei. Concentrando
suas for~as na pequena lirea de Francia, estabelecendo hegemonia no espa~o
restrito de um territ6rio, Luis VI lan~ou os alicerces para a subseqiiente expansao
de sua Casa. Criou um centro potencial para a cristaliza~ao da area malor da
Fran~a, embora possamos dizer com seguran~a que ele nao teve qualquer visao
profetica de tal futuro. Agiu sob a compulsao direta da situa~ao concreta em que
se encontrava. 1inha que conquistar Montlhc!ry para nao perder 0 controle das
comunica~Qes entre partes de seu pr6prio territ6rio. 1inha que subjugar as familias
mals poderosas de Orleans, para que nao surnisse seu poder nessa regiao. Se os
Capeto nao houvessem conseguido a preponderancia em Francia, cedo ou tarde
come~o

-

tal como acontecia com outras provincias na FraDitB - , eia leria passado a

Dutra Casa.
o mecanismo que gerou a hegemonia roi sempre 0 mesmo. De maneira
senielhante - atraves da acumula~ao de propriedades ~, ·em tempos mais
recentes urn pequeno mimero de empresas economicas supera seus rivais e
concorre entre si ate que, fmalmente, uma ou duas delas controlamou dominam
um dado ramo da economia, sob a forma de monop6lio. Analogamente acumulando terra e, dessa maneira, ampliaAdo potencial militar e imanceiro - ,

Estados, em tempos recentes, lutam pela preponderancia numa dada parte do
mundo. Mas, se na sociedade modema, com a divisao mais extensa de funyoes
que se -observa, esse processo ocorre de forma relativamente complexa, distin-

guindo-se os aspectos econ6micos, militares e politicos da hegemonia, na
sociedade de Luis VI, dada a economia predominantemente de troca' da epoca,
tais aspectos permaneceram unificados. A Casa que dominava politicamente

0

territ6rio era tambc!m a mais rica no mesmo, detentora da mals extensa lirea de
terra, e seu poder politico diminula caso 0 seu poder militar, que tinha origem
no volume de receita produzida pelo domlnio e numero de servos e agregados,
nao excedesse 0 de todas as demais famllias de guerreiros da lirea.
Uma vez estivesse razoavelmente segura a preponderancia de urna unica Casa
na pequena regiao, a luta pela hegemonia numa area maior suljia para primeiro
plano - a luta entre os poucos maiores senhores de territ6rio pela predominancia
dentro do reino. E foi essa a tarefa que os descendentes de Luis VI enfrentaram,
as gera~iies seguintes dos Capeto.
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II

Digressiio sobre Algumas Direren~as nas Trajetorias
de Desenvolvimento da Inglaterra, Fran~a e Germiinia
I. A tarefa implicada na luta pela domina~ao, isto e, pela centraliza~ao e pelo
controle do governo, diferiu, por urna razao muito simples, na Inglaterra e Fran~a
da que ocorreu no Imperio Romano-Gennanico. Nao s6 esta ultima fonna~ao
polltica era bem maior em territ6rio que as duas outras, como tambem eram
muito maiores as suas divergencias sociais e geograficas internas. Esse faoo dava
As for~as locais, centrlfugas, uma energia bastante superior, e tomava incomparaveImente mais diflcil a tarefa de conquistar a hegemonia e implantar a
centrallza~ao. A Casa govemante teria necessitado de uma area territorial e poder
mais extensos do que na Fran~a ou Inglaterra para dominar as for~as centrlfugas
atuantes no Imperio Romano-Gennanico e forja-Ias sob a fonna de um todo
duradouro. Ha boas raziies para supor que, dados 0 nlvel de dlvlsao do trabalho
e integra\1ao e das tecnicas militares, administrativas e de transporte da epoca,
era provavelmente insoluvel 0 problema de manter pennanentemente sob controle
as tendencias centrifugas numa area tao vasta.
2. A escala em que ocorrem os processos sociais nao e um elemento banal em
sua estrutura. Ao indagannos por que a centraliza~ao e a integra~ao da Fran~a
e Inglaterra foram realizadas mais cedo, e de fonna mais completa, do que nas
regiOes gennanicas, nao devemos esquecer esse ponto. Neste particular, variaram
muito as tendencias do desenvolvimento nas tres regioes.
Quando a coroa da regiao franca do Ocidente caiu nas maos dos Capeto, a
area sob 0 domlnio do poder real· estendia-se de Paris a Senlis no norte e a
Orleans no suI. Vinte e cinco anos antes, Oto I fora coroado imperador romano,
em Roma. Implacavelmente, ele esmagara a resistencia de outros chefes gennanicos, contando, no infcio, principalmente com a ajuda dos experientes guerreiros
de sua pr6pria area tribal. Nessa epoca, 0 imperio de Olto estendia-se aproximadamente de Antuerpia a Cambrai a oeste, pelo menos (isto e, sem os margraviatos
que se situavam a leste do Elba) ate esse rio, e mais atem de Brunn e Olmutz
na dire~ao sudeste; prolongava-se ate 0 Schleswig, ao norte, e ate Verona e Istria,
ao sui; atem disso, inclula boa parte da Itlilia e, durante certo tempo, a Borgonha.
o que havia, por conseguinte, era uma fonna~ao polltica em escala inteiramente
diferente e, em conseqUencia, fertil em tensoes e conflitos de interesses muito
superiores aos da area franca do Ocidente mesmo que nela incluamos a colonia
nonnando-inglesa adqnirida posterionnente. 0 problema que os duques de Francia
e Nonnandia, ou do territ6rio angevino, enfrentavam como reis, na luta pela
hegemonia nessa regiio, era inleiramente distinto daquele que se impunha aos
govemantes' do Imperio Romano-Gennanico. Nos primeiros, a cenlraliza~io ou
integra~io, a despeito de numerosas guinadas para um lado e outro, tomara um
cursoem linhas gerais continuo. Na segunda area, incomparavelmente mais
extensa, urna familia de govemaotes terril"r;":' "~6s antra tenton, em via,
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implantar, cingindo a coroa imperial, urna hegemonia realmente esUivei sobre

todo 0 Imperio. Uma Casa ap6s outra usara ate a exaustiio nessa luta infrntffera
o que, a despelto de tudo 0 mais, continuava a ser a fonte principal de sua renda
e poder - suas possessoes .hereditarias ou de raiz. Ap6s cada tentativa frnstrada
de uma nova Casa, a descentraliza9iio e a consolida9iio das tendencias centrlfugas
davam mais um passo a frente.
Pouco antes de a monarquia frallcesa come9ar a recuperar gradualmente sua
for9a na pessoa de Luis VI, 0 poder do imperador romano-germanico Hemique
IV entrara em colapso ante os ataques combinados dos grandes senbores
territoriais germanicos, da Igreja, das cidades do norte da Itlilia, e de seu filho
mals velbo - isto e, diante de for9as centrlfugas da natureza a mais variada.
Esses fatos nos fornecem meios decompara9iio com os primeiros tempos da
monarquia francesa. Mais tarde, quando 0 rei frances Francisco I exercia controle
tao completo do reino que nao precisava mais convocar assembIeias dos estados,
e podia aumentar os impostos sem anuencia dos contribuintes, 0 imperador

Carlos V e seu governo eram obrigados a negociar ate mesmo em suas terras
hereditarias com enorme mimero de asscmbleias locais, antes de poderem
arrecadar os tributos de que necessitavam para pagar as despesas da corte, do
exercito e do governo do Imperio. E tudo isso, incluindo a renda de colonias
ultramarinas, nao era sequer suficiente para custear as despesas de

administra~ao

do Imperio. Ao abdicar Carlos V, a adrninistra9iio imperial estava a beira da
falencia. Ele, tambtm, estava - exausto e pessoalmente arminado por tentar
governar um imperio enorme, dilacerado por maci9as for9as centrffugas. E
constitui uma indica9iio de como se transformou a sociedade em geral, e a fun9iio
real em particular, que, ainda assim, os Habsburgo tenbam conseguido manter-se
no poder.
3. Mostramos acima que na area europeia 0 mecanismo da forma9iio do Estado
- no sentido moderno da palavra Estado - foi basicamente 0 mesmo, na epoca
em que a sociedade evolufa da economia de troca para a economia monetaria.

Esse fato sera ilustrado com mais detalhes no tocante a Fran9a. Sempre
descortinamos, peIo menos na hist6ria dos grandes Estados europeus, uma fase
inicial na. qual unidades do tamanbo de urn territ6rio desempenham um papel
decisivo os area que mais tarde se transformara em Estado. Trsta-se de dominios
pequenos, frouxamente estruturados, como outros que surgiram em muitas partes
do mundo onde a divisao do trabalho e a integra'180 eram superficiais, corres-

pondendo seu tamanho aos limites impostos

a organiza9iio

do governo pela

predominancia das rela'1oes de troca na economia. Temos exemplos desse tipo
nos dominios territoriais feudais presentes no Imperio Romano-Germanico que,
com 0 avan'1o da economia monebiria, foram se consolidar sob a forma 'de
pequenos reinos, ducados ou condados, ou em areas como 0 principado de Gales

ou 0 reino da Esc6cia, atualmente fundidos com a Inglaterra no Reino Unido da
Grii-Bretanba e Irlanda do Norte; e ainda, como exemplo final, citemos 0 ducado
de Francia, cuja transforma9iio em dominio feudal mais coeso foi discutida
acima.
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Nesse' quadro esquematico, 0 processo que ocorreu entre os domfnios territoriais vizinhos assumiu urn eurso muito.·parecido com 0 seguido antes, dentro de
territ6rios finnemente consolidados, entre senhores ou cavaleiros individuais, ate
um deles conquistar a predominiincia 'e um dominio territorial mais solido se
formar. Da mesma forma que, numa epllca, certo numero de Estados que
competiam entre si sentiram a necessidade de se expandirem para nao serem
subjugados por outros vizinhosque se expandiam, na epoca seguinte um grupo
de unidades um tanto maiores, p. ex. ducados ou condados, enfrentaram a mesma
dificuldade.
JII demonstramos antes com alguns detalhes que, nessa sociedade, a competi~ao
intema pela terra se intensificava devido ao crescimento da popula~ao, a
consolida~ao' da propriedade e as dificuldades de expansiio intema. Mostramos
tamb6m que esse anselo por terras manifestava-se nos cavaleiros pobres como 0
simples desejo de um modo de vida apropriado a seu status e, nos mais
importantes e ticos, como urn aeicate para querer "mais" terra. Isso porque,
numa sociedade em que atuava!Jl essas pressoes competitivas, quem nio ganhava
"mais" automaticamente fieava com "menos". Neste particular, observamos,
mais uma vez, a pressao que se fazia sentir de cima a baixo nesSa sociedade:
lan~ava os govemantes territoriais uns contra os outros e, dessa maneira, punha
em movimento 0 mecanismo do monop6lio. lnicialmente, as diferen~as em poder
eram contidas, mesmo nessa fase, dentro de urn contexto que pennitia que um
numero considerllvel de dominios territoriais feudais permanecesse na arena de
luta. Mais tarde, ap6s muitas vitorias e derrotas, alguns se tomavam mais fortes
pela acumula~ao dos meios do poder, enquanto outros eram obrigados a desistir
da luta. Os poucos vitoriosos continuavam a lutar e 0 processo de; elimina~ao se
repetia ate que, finalmente, a decisao ficava apenas entre dois domfnios territoriais
refor~ados pela derrota e incorpora~ao de outros. Todos os demais - tivessem
ou nio se envolvido na luta, on permanecessem nentros - eram redniidos pelo
crescimento desses dois a condirrio de figuras de segunda ou tereeira cIasse,
embora ainda conservassem certa importiincia social. Os dois ultimos, porem,
aproximavam-se de uma posi~ao monopolista; haviam superado os demais; a
decisao ficava entre eles.
Nessas 66lutas de elimina~iIon, 0 processo de sele~ao social, as qualidades
pessoais de certos indivfduos e outros fatores "acidentais'" como a morte tardia
de um deles ou a falta de herdeiros do sexo mascutino em uma Casa reinante
sem duvida vieram a desempenhar um papel decisivo em certas ocasioes,
determinando que teiTit6rio aumentaria de import8.ncia, cresceria e mesmo
triunfaria.
o processo social em si, contudo - 0 fato de que uma sociedade com
numerosas unidades de poder e de propriedade de dimensao relativamente igual
tende, sob fortes pressoes competitivas, para a amplia~ao de umas poucas
unidades e, finalmente, para 0 monop6lio -, e de modo geral independente de
tais acidentes. Eles podem, e bern verdade, acelerar ou retardarno processo.
Mas, pouco importando quem seja 0 monopolista, hli alto grau de probabilidade
de que, eedo ou tarde, urn monop6lio se fonne, pelo menos nas estruturas sociais
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que ate agora cOl\hecemos. Na Iinguagem das cienclas exatas, esta observa~iio
seria, talvez. ehamada de "lei", Mas• .em termos. rigorosos, 0 que temos e a
formula~iio relativamente precisa de um mecanismo social muito simples que,
uma vez posto em movimento, funciona com a regularldade de um rel6gio. Uma
configura~io humana em que um nlimero relatlvamente grande de unidades, em
virtude do poder de que dispOem, concorrem entre sl, tende a desvlar-se desse
estado de eqniUbrio (multos eqnilibrados por muitos, concorrencia relativamente
livre) e a aproximar-se de um diferente estado, no qual um numero cada vez
menor de unidades pode competir entre si. Em outras palavras, acerca-se de uma
SitU8~O em que apenas uma unica unidade social consegue, .atraves da acumula~iio, 0 monop6lio das disputadas probabiUdades de poder.
4. 0 carater geral do mecanismo monopolista sera discutido com mals detalhes
adiante. Mas e necessario afirmar ja a esta altura que um, mecanismo desse lipo
tamb6m esteve envolvido na forma~io dos Estados, <!rmesma forma que antes
oeorrera no easo de unidades menares, os territ6rios ou, mais tarde. em outras
ainda malores. Somente conservando em mente esse mecanismo e que poderemos
compreender que fatores na hist6ria dos diferentes palses 0 modificam ou podem,
mesmo, neutralizll-Io. S6 assim entenderemos claramente por que a tarefa que 0
suserano do Imperio Romano-Germiinico enfrentou fol Incomparavelmente mals
diflcll do que aquela com que teve que lidar 0 potencial governante da regliio
franca do Ocldente. No Imperio, tamb6m, atraves de lutas de elimina~io e de
uma acumula~io constante de territ6rios nas miios dos vencedores, precisaria
emerglr um domlnio territorial suficlentemente forte para absorver ou eliminar
todos os demals. Apenas dessa manelra poderia um Imperio ti~ dlversificado
cOljsegnir se centralizar. E niio faltaram lutas nessa dlre~io, nio s6 entre os Well'
e os Hohenstaufen, mas tamb6m entre 0 Imperador e 0 Papa, com suas
complica~Oes especfficas. Mas nenhuma delas produzlu os resultados necessllrios.
Numa lIrea tio grande e variada como essa, a probabilidade de que emergisse
um poder claramente dominante era bem menor do que em lIreas mals restritas,
especialmente parquet nessa Case. a integra~io eeonomica era menor e, as
dismncias, multas vezes, maiores do que mals tarde. De qualquer modo, lutas de
elimlna~io numa area tio grande precisarlam de multo mills tempo do que nas
areas vizinhas, menores.
E bem conhecida a maneira como, apesar de tudo 0 mals, finalmente surglram
Estados no Interior do Imperio Romano-Germanico. Entre os domlnios terrltorials
germanicos - Ignorando aqul 0 processo analogo que ocorria na JllIlia - surglu
uma Casa Real que, acima de tudo se expandlndo pela reglio colonial germanica
ou semlgermanica, lentamente ingressou na luta com 0 poder mais antigo dos
Habsburgo: os Hohenzollern," Segulu-se um combate pela supremacia, culmlnando na vlt6rla dos Hohenzollern e na sua forma~iio de uma prlmazia Inequlvoca
entre os governantes terrltoriais germiinicos e, finalmente, passo a passo, na

* Ou guelfos, na fonna latinizada. (RJR)
** Governantes do Brandemburgo, e mais tarde da PrUssia. (RJR)
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unifica~iio dos territ6rios sob um unico aparelho de govemo. Essa luta pela
supremacia entre os dois componentes mais poderosos do Imperio. porem. embora
resultasse em maior integra~iio. na forma~iio de Estados em seu interior. implicou
tambCm mais urn passo na desintegra~iio do velho Imperio. Com a derrota. as
terras dos Habsburgo deixaram a uniiio. Esta foi. ria verdade. uma das ultimas
fases da lenta e continua decadCncia do Imperio. No correr-dos s<!culos. mais e
mais partes se haviam separado. transformando-se em domlnios independentes.
o Imperio. como um todo. era grande e diversificado demais para ser outra coisa
que niio um obslliculo a forma~iio de Estados.
Refletir sobre 0 motivo por que a forma~iio de Estados no Imperio RomanoGermanico foi 180 mais trabalhosa e demorada do que em sens vlzinhos ocldentais
certamente ajuda-nos a compreender melhor 0 seculo XX. A experlencia modema
sobre a diferen~a entre os Estados do Ocidente mals antigos. eqnillbrados eque
tiveram expansiio mais completa. e os Estados de estabeleclmento recente.
descendentes do velho Imperio. Estados que se expandlram relativamente mals
tarde. confere a essa questiio uma lmportiincla amal. Do ponto de vista estrutural.
niio parece dlflcil responder a ela. pelo menos niio mals do que • questiio
complementar. que dificilmente tem importiincia menor para a compreensiio das
esrruturas hist6ricas - a questiio do motivo por que esse colosso. a despelto de
sua estrutura desfavoravel e da for~a lnevitllvel das for~as centrlfugas que nele
atuavam. reslstiu por tanto tempo. por que 0 Imperio niio se deslntegrou mals
cedo.
S. Como um todo. ele realmente desmoronou tarde. Durante seculos. porem.
as areas Ilndeiras do Imperio - em particular a oeste e sui - vlnham se separando
e tomando seu caminho pr6prio. mas a coloniza~iio e a incessante expansiio das
colonias germanicas a leste compensava. ate certo ponto. as perdas no Ocldente.
embora apenas ate certo ponto. Ate fins da Idade Media. e em certa medida
mesmo mais tarde. 0 Imperio espraiava-se para 0 oeste ate 0 Maas e 0 R6dano.
Se 19norarmos as irregularidades e levarmos em conta apenas a tendencia geral
desse movimento. formamos uma impressiio dos atrhos e da redu~iio constante
do Imperio. acompanhados por uma lenta mudan~a na dlre~o da expansiio. e do
deslizamento do centro de gravidade. do oeste para leste. Resta alnda demonstrar
essa tendencia com mals exatidiio do que podemos fazer aqui. Mas. em termos
exc1usivamente de area. a tendencia ainda e vislvel nas mudan~as mais recentes
no territ6rio germanico propriamente dito:
Confedera~iio Germanica antes de 1866
Alemanha ap6s 1870
Alemanha ap6s 1918

630.098ktn'
S40.484ktn'
471.000ktn'

Na Inglaterra. e tambCm na Fran~a. a tendencia se desenvolvia em sentido
quase inverso. Em primeiro lugar, as instituit;oes tradicionais evoluiram em areas
relativamente restritas e s6 mais tarde estenderam seu alcance. 0 destino da
institui y3.o central, a estrutura e 0 desenvolvimento de toda a maquina de govemo
nesses palses nao podem ser compreendidos, nem se explicar as difereny8s entre
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eles e as forma90es correspondentes nos Estados que descenderam do velho
Imperio, a menos que se leve em conta esse fator simples, 0 lento crescimento
de pequeno para maior.
Comparado com 0 Imperio Romano-Germanico, 0 territ6rio insular que 0
duque normando Gnilherme, 0 Conquistador, lomou em 1066 era de dimensoes
bem reduzidas. Ele nos lembra mais ou menosa Pnlssia sob os primeiros reis.
Compreendia, Ii parte pequenas areas na fronteira norte com a Esc6cia, a .tu.1
luglaterra, uma area de mais ou menos 131.764km'. Gales estava apenas
parcialmente unificada com a Inglaterra, em fins do seculo XIII (a luglaterr. e
Gales,juntas,tem ISI.130km'). A uniao com a Esc6cia s6 se realizou em 1603.
Esses fatos nos lembram que a forma9iio da na9iio inglesa, e, mals tarde, britlinic.,
ocorreu num contexto que, comparado ao das grandes na90es da Europa Continental, dificilmente excedia, em sua fase decisiva, a de um dominio territorial.
a que GUilherme, 0 Conquistador, e seus sucessores imediatos consolidaram nada
mais foi, na verdade, do que um grande territ6rio do Imperio Franco do Ocidente,
nio mnita diferente dos que, DS mesma epoes, existiam Da Francia, Aquitania
ou Anjou. A tarefa que os governantes territorials dessa area enfrentaram na luta
pela supremacia - determinada pela pura necessidade de expandir-se a fim de
evitar a domina9iio por outros -, essa tarefa de modo algum podia ser comparad.
com a que 0 suserano do Imperio continental teve que arrostar. Isso e verdade
mesmo na primeira fase, na qual 0 territ6rio insular era uma especie de coloni.
franca, quando sellS govemantes normandos au angevinos controlavam tambem
consideraveis territ6rios no continente e, por conseguinte, todos eles ainda
lutavam pela supremacia na area franca do Ocidente. Mas isso e verdade, aelma
de todo, da fase em que foram repelidos do continente, voltaram it ilha e tiveram
que se unificar sob um linico govemo na base apenas da Inglaterra. E se a fun9iio
real, tal como a rela9iio entre 0 rei e os estados, assumiu na luglaterra uma forma
diferente da que vigorou no Imperio continental, um dos fatores que influiu nesse
particular, embors certamente nio teohs sido 0 dniCD, roi a relativa pequenez e
tambem, claro, a posi9iio isolada da area a ser unificada. Era bem menor •
probabilidade de oma grande diferencia9iio regional, e mais simples a luta pela
supremacia entre dais governantes rivais do que entre as muitas fac~oes do
Imperio. a parlamento ingles, no que interessava a seu modo de forma9iio e, por
conseguinte, a sua es!rUtura, de maneira alguma se podia comparar Ii Dieta
Imperial Germamca, mas apenas aos estados regionais. Quase a mesrna coisa se
aplica a todas as demals institui90es. Elas cresceram, tal como a pr6pria Inglaterra,
de dimensoes menores para maiores. Ia as institui90es dos territ6rios feudais
evolufram continuamente e se transformaram nas do Estado e do Imperio.
Igualmente no Imperio Britlinico, contudo, fO'9as centrifugas come9aram
imediatamente a atuar, tao logo 0 territ6rio foi unificado alem de certo ponto.
Mesma com 8 integra'1io e comunic8'10eS do prescnte, esse Imperio esta se
reyelando perigosamente extenso. E mantido caeso, com grande dificuldade,
apenas pela existenela de governos experientes e flexlveis. A despeito das
'precondi90es muito diferentes das que prevaleelam no velho Imperio Germanico,
ele tambem mostra que om imperio muito extenso, plasmado pela conquista e a
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coloniza9ao, tende finalmente a desintegrar-se em certo mlmero de unidades mais
Ou menos independentes, ou pelo menos a se transformar numa especie de "Estado
Federal". Visto assim de perto, 0 mecanismo parece de uma evidencia quase
palmar.
6. A regiao nativa dos Capeto, 0 ducado de Francia, era menor do que 0
territorio Ingles controlado pelos duques normandos. TInha aproximadamente 0
mesmo tamanho do Eleitorado de Brandenburgo ao tempo dos Hohenstaufen.
Mas nela, que se inseria na estrutura do imperio, foram precisos cinco ou seis
seculos para que a pequena area colonial se tomasse capaz de enfrentar os velhos
e tradicionais territorios do Imperio. No contexto mais limitado da area franca
ocidental, 0 poder desse territorio, juntamente com a ajuda material e espiritual
dada pela Igreja aos Capeto, foi suficiente para permitir a Casa reinante iniciar
a luta pela supremacia sobre largas areas da Fran9a ja num estagio bern anterior.
A area remanescente do Imperio Franco do Ocidente, a base do que seria a
futura Fran9a, ocupava aproximadamente uma posi9ao intermediaria, no que dizia
respeito a extensao, entre 0 que se transformaria na Inglaterra e 0 Imperio
Romano-Germanico. As divergencias regionais, e, conseqilentemente, as for9as
centrifugas, eram menores nela do que no Imperio vizinho; foi, por conseguinte,
menos ardua a tarefa do potenciaLsuserano. As divergencias e for9as centrlfugas
foram, porem, maiores do que na ilha britiinica. 79 Na Inglaterra, a propria
exigilidade do territorio facilitou, em certas circunstancias, a alian9a dos diferentes estados e, acima de tudo, dos guerreiros de todo 0 territorio conrra 0
suserano. Alem disso, a distribui9iio de terras feita por Guilherme, 0 Conquistador,
facilitou os contactos e promoveu interesses que eram comuns a tada a classe
dona de terras pela inteira Inglaterra, pelo menos no que interessava as rela90es
com 0 suserano. Resta demonstrar como urn certo grau de fragmenta9ao e
separa9ao num domlnio, nao 0 suficiente para permitir a desintegra9iio, mas 0
bastante para tomar diflceis alian9as diretas dos estados no pals como urn todo,
fortalece a posi9ao do suserano.
As possibilidades, portanto, oferecidas pela antiga regia" franca ocidental em
termos de tamanho nao foram desfavoraveis ao aparecimento de urn suserano e
a forma9ao do poder monopolista.
Queda ainda por mostrar emdetalhes como os Capeto tiraram vantagens dessas
oportunidades e, de modo geral, atraves de que mecanismos 0 govemo monopolista foi estabelecido nesse territorio.

ill

Sobre

0

Mecanismo Monopolista

1. A sociedade do que hoje denominamos era modema caracteriza-se, scima
de tudo no Ocidente, por certo nlvel de monopoliza9ao. a livre emprego de
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annas militares e vedado ao indivlduo e reservado a uma autoridade central,
qualquer que seja seu tipo,80 e de igual modo a tributa~ao da propriedade ou
rends de pessoas concentra-se nas suas maas. as meios financeiros arrecadados
pela autoridade sustentam-lhe 0 monop6lio da for~a militar, 0 que, por seu lado,
mantem 0 monop6lio da tributa~ao. Nenhum dos dois tern, em qualquer sentido,
precedencia sobre 0 outro, pois sao dois lados do mesmo monop6lio. Se urn
desaparece, 0 Dutro segue-o automaticamente, embors 0 govemo monopolista-

possa ser, 8S vezes, abalado mais fortemente num lado do que no outro.
Precursores desse cantrale monopolista da tributarriio e do exercito existiram
antes, em territorios relativamente grandes, em sociedades em que era menos
avan~ada

a divisao de fun~oes, principalmente como resultado de conquista
militar. E preciso haver uma divisao social muito avan~ada de fun~oes antes que
possa surgir uma maquina duradoura, especializada, para administra~ao do
monop6lio. E s6 depois que surge esse complexo aparelho e que 0 controle sobre
o exercito e a tributarrao assumem seu plena carater monopolists. S6 nessa ocasHio
esta fmnemente estabelecido 0 controle militar e fiscal. A partir desse momento,
os conflitos sociais nao dizem mais respeito aeliminatrio do govemo monopolista,

mas apenas 8 q'Jestao de quem deve controla-Io, em que melo seus quadros devem
ser recrutados e como devem ser distribuldos os onus e beneflcios do monop6lio.
Apenas quando surge esse monop6lio pennanente da autoridade central, e 0
aparelho especializado para administra~ao, e que esses domlnios assumem 0
carater de "Estados".
Neles, cerlo Dumero de Dutros monopolios cristalizam-se em toma dos ja
mencionados. Mas esses dais sao e continuam a ser os monopolios decisivos. Se
entram em decadencia, 0 mesmo acontece com todo a resto e, com eles, 0
UEstado",

2. A questiio em debate e como e por que surge essa estrutura monopolista.
Na sociedade dos seculos IX, X e XI, ela definitivamente nao existia. A partir
do seculo XI - no terrft6rio do antigo Imperio Franco do Ocidente - vemos
que ela lentamente se cristaliza. No inlcio, cada guerreiro que controla uma gleba
de terra exerce todas as fun~oes de governo. Mais tarde, elas sao gradualmente
monopolizadas por urn suserano, cujo poder e administrado por especialistas.
Quando bern entende, inicia .guerras para conquistar novas terras ou defender as
suas. A aquisi~ao de terras e as fun~oes governamentais que Ihe acompanham a
posse pertencem, como tam bern 8 defesa militar, 8 "iniciativa privada". para
usar a linguagem de uma epoea posterior. E uma vez que, com 0 aumento da
a fome de tetras se torna extremamente forte, a eompeti~ao par elas

popuIa~ao.

se torna acirrada em todo

0

pals. Nessa competi~ao, sao utilizados meios militares

e econ6micos, em contraste com

epoca· em que, dado

0

0

que aconteeeria no seeulo XIX, por exemplo

monop6lio estatal da violencia flsica,

0

conl1ito s6 e

realizado por meios econ6micos.

Urn lembrete sobre as lutas competitivas e a

monopoliza~ao

que vemos

sueederem diretamente a nossos olhos nao deixa de ter algum valor para a
compreensiio dos mecanismos monopolizadores que funcionaram em fases mais

antigas da sociedade. Alem disso,

0

estudo do antigo, em conjunto com

0

novo,
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ajuda-nos a obserVar 0 desenvolvimento social como urn todo. A parte posterior
do movimento pressupoe a anterior e 0 centro de ambas e a acumula'rao dos
principais meios de produ~ao da epoca, ou, pelo menos, 0 controle dos mesmos
num nl1m.ero cada vez menor de maos - antes a acumula'rao de terras e, mais
tarde, de moeda, dinheiro.
o mecanismo da forma~ao de monop6lios jll foi, alills, sumariamente discutido: 8l se, numa grande unidade social - como esse mecanismo pode ser mais
ou menos descrito -, um grande nlimero de unidades sociais menores que,

atraves de sua interdependencia, constituem a maior, stio de poder social
aproximadamente igual e, porranto, capazes de competir livremente - ntio
estando prejudicadas por monop61ios preexistentes - pelos meios do poder
social, isto e, principalmente pe/os meios de subsistencia e pn,dUl;tio, tf alta a
probabilidade de que algumas sejam vitoriosas e outras derrotadas e de que,
gradualmente, como resultado, um nlimero sempre menor de individuos controle
um numero sempre maior de oportunidades, e unidades em ntimero cada vez
maior sejam eliminadas da competi~iio, tornando-se, direta ou indiretamente,
dependentes de um numero cada vez menor. A configura~ao humana capturada
nesse movimento, por conseguinte, aproximar-se-a, a menos que medidas com.;.
pensat6rias sejam tomadas, de um Estado em que todas as oportunidades sao
controladas por uma llnica autoridade: um sistema de oportunidades abertas
transforma-se num de oportunidades fechadas."
E muito simples 0 modelo geral segnido pela seqiiencia: hlI na lIrea social
certo nllmero de pessoas, e um certo nllmero de oportunidades que sao escassas
ou insuficientes em rela~ao as necessidades daquelas. Se supomos, para come'rar,
que cada pessoa luta com outra pelas oportunidades disponlveis, e extremamente
pequena a probabilidade de que se mantenha lndefinidamente esse estado de
equilibrio e de que nenhum dos parceiros triunfe em qualquer um desses pares,
se esta for realmente uma competi~ao livre nao influenciada par qualquer poder
monopolista - e muito alta a possibilidade de que, cedo ou tarde, alguns
participantes ven~am sens adversarios. Mas se alguns dos participantes saem
vitoriosos, snas oportunidades se multiplicam; as dos derrotados diminuem.
Maiores oportunidades se acumulam nas maos de urn gropo dos rivais iniciais,
sendo os demais eliminados de competi~ao direta com cles. Supondo que, nesse
momento, cada urn dos vitoriosos lute com os outros, 0 processo se repete: mais
uma vez, um grupo alcan~a vit6ria e obtem controle das oportunidades de poder
dos vencidos; urn mimero ainda menor de pessoas controls urn numero maior de
possibilidades de poder; um nllmero ainda maior de pessoas e eliminado da livre
competi'r8.oj 0 processo se repete ate que, finalmente, no caso extremo, urn unieo
indivlduo controla todas as possibilidades de poder e todos os demais passam a
depender dele.
Na realidade historica, certamente DaO sao sempre individuos isolados que
praticam esse mecanismo. Com freqiiencia, enttam em jogo grandes associa'toes
de pcssoas, como, par exemplo, territorios au Estados. 0 curso dos fatos, na
realidade, e em geral bem mais complicado do que nesse rnodelo csquematico,
comportando inumeras varia~6es. Acontece freqilenternenle, por exemplo, de
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certo mlmero de partes mais fracas combinar-se para derrubar um indivlduo que
acumulou possibilidades demais e se tornou insuportavelmente forte. Caso tenbam
sucesso e assumam as possibilidades dessa parte, au algum volume das .mesmas,

I

elas depois lutam entre si para obter a predominlincia. 0 efeito, a mudan~a nos
equillbrios de poder, e sempre 0 mesmo. Neste caso, lambem, um mlmero sempre
maior de possibilidades de poder tende a acumular-se nas maos de um numero
sempre menor de pessoas, atraves de uma serie de provas eliminat6rias.
o curso e ritmo dessa mudan~a em favor dos poucos e a expensas dos muitos
depende em alto grau da rela~ao entre a oferta e a demanda de oportunidades.
Se supomos que 0 nlvel da demanda e 0 numero de oportunidades permaneceram
no todo inalterados no curso do movimento, a demanda de oportunidades aumenta
com a mudan~a nas rela~oes de poder; 0 numero de dependentes e 0 grau de
dependencia aumentarao e mudarao em especie. Se fun~oes sociais re1ativamente
independentes sao cada vez mais substituldas por outras, dependentes, na
sociedade - como, por exemplo, cavaleiros livres por cavaleiros cortesios e,
finalmente, apenas por cortesaos, ou mercadores relativamente independentes por
mercadores ou empregados dependentes - a modelagem dos afetos, a estrutura
das pulsoes e consciencia, em suma, toda a estrutura social da personalidade e
as atitudes sociais das pessoas mudam necessariamente ao mesmo tempo. E isso
nao se aplica menos Aqueles que se aproximam da obten~o de uma posi~lio
monopolista do que Aqueles que perderam a possibilidade de competir e cafram
em dependencia direta ou indireta.
3. Essa situa~ao nao deve absolutamente ser entendida apenas como urn
processo peto qual urn mimero cada vez Menor de pessoas se torna ulivre", e

mais e mais se torna "nao-Iivre", embora, em algumas fases, pare~a corresponder
a essa descri~io. Se 0 movimento e considerado como· um todD, podemos
reconbecer sem dificuldade que - pelo menos em sociedades altamente diferenciadas - em certo eslligio do processo a dependencia passa por uma mudan~a
qualitativa peculiar. Quanto mais pessoas sao tornadas dependentes pe10 mecanismo monopolista, maior se torna 0 poder do dependente, nao apenas individual
mas tambem coletivamente, em rela~io a urn au mais monop6lios. Issa acontece
nao s6 por causa do pequeno numero dos que galgam a posi~ao monopolista,
mas devido a sua pr6pria dependencia de cada vez mais dependentes, para
preservarem e explorarem 0 potencial de poder que monopolizaram. Seja uma
questiio de terra, de soldados ou de dinbeiro, sob qualquer forma, quanto mais
e acumulado por um individuo, menos facilmente pode ele supervisiona-Ios e
mais dependente se torna de seus dependentes. Essas mudan~as nas rela~oes de
poder e dependencia precisam, com freqilencia, de seculos para se tornarem
perceptiveis, e de mais seenlos ainda para enconttarem expressio em instituif;oes
duradouras. Caracteristicas estruturais particulares da sociedade podem levantar
obshlculos infindaveis no correr do processo, mas, sinda assim, seu mecanismo
e tendencia sao inequlvocos. Quanto mais abrangente 0 potencial de poder
monopolizado, maior a rede de funcionarios que 0 administra e maior a divisiio
do trabalho entre elesj em suma, quanto maior 0 mimero de pessoas de cujo
trabalho ou fun~ao 0 monop6lio depende de qualquer maneira, mais fortemente

feudalizafOO e formafoo do estado

101

esse campo controlado pelo monopolista faz valer seu pr6prio peso e suas
regularidades intemas. 0 govemante monopolista pode reconhecer esse fato e
impor a si mesmo restriyoes que sua funyao de autoridade central de uma formayao
social tio poderosa exige, ou satisfazer suas proprias inclinaf):oes e dar a elas
precedencia sobre todas as demais. No ultimo caso, 0 complexo aparato social
que se desenvolveu juntamente com a acumulayao privada de possibilidades de
poder cedo ou tarde entrara em desordem e fara com que sua resistencia, sua
estrutura autiinoma, seja ainda mals fortemente sentida. Em outras palavras,
quanto mals abrangente se toma a posiyao monopolista e mais altamente
desenvolvida sua divisao de trabaIho, com mais clareza e cerleza ela se movera
para um ponto em que 0 govemante monopolista (seja ele um s6 ou um grupo)
se tomara 0 funcionario central de uma maquina composta de funyoes diferenciadas, mais poderosa do que outras, talvez, mas pouco menos dependente e
agrilhoada. Essa mudanya pode ocorrer quase imperceptivelmente, em pequenos
passos e lutas, ou quando grupos inteiros fazem valer, pela forya, seu poder social
sobre os gOYemanleS monopolistas. De uma fonna ou de oUlra, a poder
inicialmente adquirido atraves da acumuiayao de oportunidades em lutas privadas
tende, a partir de um ponto assinalado pelo tamanho 6timo das posses, a escorregar
das maos dos govemantes monopolistas para as maos dos dependentes como um
todo, ou, para comeyar, para grupos de dependentes, tais como a administrayao
monopolista. 0 monop6lio privadamente possuldo por urn Unico indivlduo ou
familia cai sob 0 controle de um estrato social mais amplo e se transforma, como
6rgao central do Estado, em mdnop6lio publico.
o desenvolvimento do que hoje chamarlamos de "economia nacional" constitui um bom exemplo do processo. A economia nacional desenvolveu-se a partir
da "economia privada" das Casas feudais govemantes. Ou mais exatamente, nao
havia no princlpio distinyao entre 0 que mais tarde foi separado como rendas e
despesas "publicas" e "privadas". A renda dos suseranos originava-se. principalmente da produyao das possessoes de sua famllia ou do domlnio; as despesas
da corte, tais como ca9adas, roupas ou presentes, eram custeadas por essa renda,
exatamente da mesma maneira que a cnsto relativamente baixo com a pequena
administrayao que entao havia, com soldados mercenarios, se necessarios, au
com a construyao de castelos. A medida que mais e mais terras calam nas maos
de urna unica Casa reinaote, 0 gerenciamento da renda e das despesas, da
administrayao e defesa das propriedades, tomaram-se cada vez mais diflceis para
um Unico indivlduo. Mas, alnda a epoca em que as propriedades diretas da Casa
reinante, de seus domlnios, ja tinham deixado de ser a fonte principal de sua
renda, mesmo quando, com 0 aumento do comercio, tributos de toda a regiao
fluiam para as ucamarasu do suserano e quando, com 0 monopolio da forf):a, 0
monop6lio da terra se tomara simuitaneamente 0 dos tributos, au impastos,
mesmo nessa ocasiio, ele Binda continuou a controlar a receita como se eia fosse
renda pessoal de sua famllia. Ele ainda podia decidir quanto dela seria gasto em
castelos, presentes, cozinha e corte e quanta Da manuteof):8.o das tropas e
pagamento da administrayao. Era prerrogativa sua a distribuiyao da renda gerada
pelos recursos monopolizados. Examinando de perto 0 assunto, porem, descobri-
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mos que a liberdade de decisao do monopolista era cada vez mais restringida
pela imensa teia humana em que gradualmente se transformaram suas propriedades. Sua dependencia do pessoal administrativo aumentou, e com ela a
intluencia deste ultimo; os custos fixos da maquina monopolista subiam constantementc; e, no tim desse desenvolvimento, 0 governanle absoluto, com seu
pader aparentemente ilimitado, era, num gran extraordinario, governado, seodo

funcionalmente dependente da sociedade a que governava. Sua soberania absoluta
nao era simples conseqUencia do controle monopolizado de oportunidades, mas
fun~ao de certa peculiaridade estrutural da socied'l,de nessa f"se, assunto sobre
o qual tcremos mais a dizer adiaole. Mas, como quer que fosse,

0 or~amento

po

absolutismo frances nao continha ainda uma distinWio entre as despesas "publicas" e "privadas" do rei.

E fato conhecido como a sua transforma~ao em monop6lio publico encontrou,
finalmente, expressao no or~amento. 0 indivlduo que exerce 0 poder central, a
qualquer titulo que fosse, e contemplado com uma verba no or~amento, exatamentc igual a qualquer outro funcionario; com ela, 0 suserano, rei au presidente,
atende as despesas de sua familia ou corte; as despesas necessarias a organiza~ao
governamental do pals sao rigorosamente separadas das que sao usadas pelo
indivlduo para fins privados. 0 poder monopolista privado transforma-se em
monop6lio publico, mesmo quando se encontra nas maos de indivlduos que agem
como funcionarios da sociedade.
o mesmo quadro emerge se estudamos a forma~ao da maquina governamental
como urn todo. Ela surgiu a partir do que poderlamos chamar de corle "privada",
e de administra~ao dos domlnios de reis ou prlncipes. Praticamente todos os
6rgaos do governo do Estado resultaram da diferencia~ao das fun~oes da Familia
Real, ocasionalmente com a

incorpora~ao

de 6rgaos aut6nomos de

administra~ao

local. Quando essa maquina governamental finalmente se transformou no conjunto
de assuntos publicos do Estado, a familia do suserano passou a ser, no maximo,
urn orgao entre Dutros e, no tim, quase oem mesmo isso.
Teriamos que fazer urna digressiio longa demais para mostrar

0

que realmente

lemos em mente quando dizemos que 0 poder "privado" de indivlduos sobre
recursos monopolizados se transformou em poder "publico", do "Estado", ou
Ucoletivo". Conforme

di~semos

antes, essas expressoes assumem seu significado

pleno apenas quando aplicadas a sociedades dotadas de extensa divisao de
fun~oes; s6 nelas as atividades e fun~oes de cada indivlduo dependem direta ou
indiretamente das de muitos outr05; 56 nelas 0 peso dessas muita5 a~oes e
interesses entrela~ados adquire tanta impormncia que mesmo os poucos que
exercem controle monopolista sobre possibilidades imensas nao conseguem
escapar de sua pressao.

Processos sociais que utilizam mecanismos de monop6lio sao encontrados em
numerosas sociedades, mesmo em algumas com divisao de fun~oes e integra~ao
relativamente haixas. Nelas, tambem, todos os monop6lios tendem, a partir de
certo gran de acumula~ao, a escapar do controle de urn tinico individuo e passar

para

0

de grupos sociais completos,

come~ando

freqUentemente com os antigos

funcionarios do governo, os primeiros servidores dos monopolistas. 0 processo
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e um exemplo disso. Moslramos antes que, no curso desse

processo, 0 controle sobre propriedades territoriais relativamcnte grandes e 0
poder militar esc2param em sucessivas ondas ao governante monopolista, inicialmente passando a seus antigos funcionarios ou seus herdeiros, e depois a c1assc
de guerreiros como urn todo, com sua pr6pria hierarquia interna. Em sociedadcs
em que e menor 0 grau de interdependencia entre fun'Y0es sociais; esse afastamento do controle monopolista privado resulta ou numa especie de Uanarquia",
uma decadencia mais ou menos cornpleta do monop6lio, ou em sua tom ada par
urna oligarquia, em vez de urna linica dinastia individual. Mais tarde, essas
mudan'Yas, em beneficio de muitos, nao culmina em desintegraerao do monop6lio,

mas apenas numa forma diferente de controle sobre

0

mesmo. So no curso de

uma crescente interdependencia social de todas as fun'Y0es e que se torna possivel
arrancar os monop6lios da exploraerao arbitraria por nns pOlleos scm fazer com
que se desintegrem. Em todos os casas em que e alta e crescente a divisao de
flln'Y0es, os poucos que, em ondas sucessivas, reivindicam 0 poder monopolista,
cedo au tarde acabam enfrentando uma situaerao desvantajosa diante dos muitos,
porque precisam de seus servi'Yos e, assim, se esta.belece sua dependencia,
funcional dos mesmos. A teia humana como urn todo, dada sua divisao de func;oes
sempre maior, manifesta urna tendencia inerente a se opor com veemencia

crescente a toda monopoliza~ao \Jrivada de recursos. A tendencia dos monopolios,
como, por exemplo, da for'Ya ou ds tributac;ao, a se transformarem de monopolios
"privados" em "publicos", ou "eslatais", nada mais e do que uma fun~ao da
interdependencia social. A teia humana, com sua elevada e crescenle divisao de
fun~iies, e impelida por seu proprio peso coletivo para um estado de equi! fbrio
em que se lorna imposslvel a dislribui~ao das vanlagens e renda das oportunidades
monopolizadas em favor de uns poucos. Se hoje parece evidente que certos
monop6lios, aeirns de tlldo 0 monop6lio decisivo do governo, sao '-publicos",
controlados pelo Estado, embora esle nao fosse absolutamente 0 caso antes,
observa-se um passo na mesma dire~ao. E inteiramente posslvel que obstru~iies
sejam repetidamente colocadas no caminho desse processo por condi~iies particulares da sociedade. Um exemplo caracterlstico dessas obstru~iies foi mencionado antes, no tocante ao desenvolvimento do velho Imperio Romano-Gennanieo.
E em todos os casos em que a rede social exeede certo tamanho 6timo para essa
forma~ao monopolista particular, decomposi~iies semelhanles ocorrem. Permanece perceptlvel, porem, 0 impulso dessa leia humana na dire~ao de um. eslrutur.
bem-definida, na qual os monopolios sao administrados em beneflcio de toda a
configura~ao humana, pouco imporlando que fatores possam repetidamente
interferir, como meeanismos compensatorios, para deter 0 processo, em situaeroes
repetidas de conflito.
Considerado em termos gerais, por conseguinle, 0 processo de forma~ao do
monopolio possui uma estrutura muito clara. Nela, a livre competi~ao tem um
lugar exatamente definlvel e uma fun~iio positiva: e uma luta entre muilOs por
recursos ainda nao monopolizados por qualquer indivlduo ou pequeno grupo.
Todo monopolio social e precedido por esse tipo de preva eliminatoria, e cada
uma delas tende para 0 monopolio.
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Em contraste com esse eSlllgio de livre competi~ao, a forma~ao do monop6lio
signifies, por urn lade, 0 fechamento do acesso direto a cerlos recursos para
mime,ros crescentes de pessoas e, por outro, a progressiv8 centraliz8'r8.o do
cantrole sobre esses recursos. Dada a centralizaerao, os recursos sao postas fora
da concorrencia direta dos muitas. Nos casos extremos, sao controlados por uma

unica entidade social. Esta ultima, 0 monopolista, jamais chega a posi~ao de usar
apenas para si mesma os lucros do monop6lio, em especial em sociedades em
que vigora uma e1evada divisao de fun~oes. Se dispoe de poder social suficiente,
pode, no inlcio, reivindicar para si quase todos os lucros derivados do monop6lio
e remunerar os servieros alheios com 0 estritamente necessaria para a meta
sobrevivencia. Mas e obrigado, exalamente porque depende dos servi~os e fun~oes
dos demais, a alocar a outras pessoas grande parte dos recursos que controla e uma parte crescentemente maior, quanta mais vastas se tomem suas propriedades

acumuladas e maior sua dependencia dos demais. Uma nova luta' sobre a
destina~ao desses recursos, portanto, surge entre os que deles dependem. Mas
se, na fase precedente, a competi~ao era "livre", isto e, seu resultado dependia
exc1usivamente de quem se mostrasse mais forte ou mais fraco num dado
momento, agora ela depende da fun~ao ou finalidade para as quais 0 monopolista
precisa do indivlduo para supervisionar 0 seu domlnio. A livre competi~ao e
substitulda por outra, controlada, ou pe10 menos controhlvel, por agentes humanos
·situados numa posi~ao central; e as qualidades que auguram sucesso nessa
competi~o restrita, a sele~ao que ela promove, os tipos humanos que produz,
diferem profundamente do que havia na fase precedente, de livre competi~ao.
Temos exemplo disso na diferen~a entre a silUa~ao da nobreza feudal livre e
a da nobreza de corte. No primeiro caso, 0 poder social da Casa isolada, que era
fun~ao de sua capacidade economica e militar e da for~a flsica e perlcia do
individuo, determinava a alocaer8o dos recursos: nesss livre competi y8o tamava-se
indispensavel onso direto da for~a. Na ultima, a destina~ao de recursos e, em
ultima analise, decidida pelo homem cuja Casa ou cujos predecessores emergiram,
pela violencia, vitoriosos da luta, de modo que ele, nesse momento, exerce 0
monop6lio da for~a. Devido a esse monop6lio, 0 emprego direto da for~a se ve
exc1uldo de quase toda a competi~ao, entre membros da nobreza, pelas oportunidades de que 0 principe dispoe para distribuir. Os meios de luta foram refinados
ou sublimados. Aumentou 8 restri~ao aos afetos, imposta ao indivlduo por sua
subordina~ao ao govemante monopolista. E os indivlduosassim oscHam entre a
resistencia a compulsao a qual esliio submetidos, 0 6dio a dependencia em que
vivem e a falla de liberdade, a nostalgia da livre rivalidade entre cavaleiros, por
um lado, e 0 orgulho pelo autocontrole que adquiriram ou a satisfa~ao ante as
novas possibilidades de prazer de que desfrutam, por outro. Em suma, urn novo
estlmulo e aplicado ao processo civilizador.
o passo seguinte ocorre quando a burguesia conquisla os monop6lios da for~
flsica e da tribula~ao, juntamente com todos os demais monop6lios govemamen-.
lais que nele se baseiam. A burguesia, nessa fase, e uma c1asse que, como urn
todo, controla certas oportunidades economicas a maneira de um monop6lio
organizado. Mas as oportunidades sao ainda liio uniformemente espalhadas entre
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seUS membros que um numero relativamente grande deles ainda pode rompelir
Iivremente. 0 que essa classe disputa com os principes, e finalmente consegue,
nao e a destruiyao do govemo monopolista. A burguesia nao aspira a realocar
esses monop6lios. fiscal, militar e policial a seus membros individuais, que alias
nao querem se tomar proprietlirios de terras, cada urn deles controlando suas
pr6prias foryas militares e receita proveniente de impostos. A existencia de urna
coleta de impostos monopolizada e de urn monop6lio na aplicayao da violencia
fisica conslitui a base de sua pr6pria existencia social: e a precondiyao para
restringir-se a livre competi~ao a meios econ6micos, nio-violentos, concorrendo
eles entre si por certas oportunidades economicas.
o que os burgueses procuram alcanyar na luta pelo govemo monopolista, e
finalmente conseguem, nao e a divisao dos monop6lios existentes, mas uma nova
distribuiyao de seus onus e beneficios. Da-se um passo nessa direyao quando 0
controle desses monop6lios passa a depender de uma classe inteira, e nao de urn
principe absoluto. Ocorre urn avanyo quando as oportunidades proporcionadas
pelo monop6lio passam a ser distribuidas cada vez menos segundo 0 favor pessoal
e no interesse de indivlduos, e cada vez mais de conformidade com um plano
mais impessoal e exato, no interesse de muitos associados interdependentes e,
finalmente, no interesse de toda uma configurayao humana interdependente.
Em outras palavras, grayas a centralizayao e a monopolizayao, oportunidades
que antes tinbam que ser conqnistadas por indivlduos com emprego de forya
militar ou economica tomam-se passiveis de planejamento. A partir de certo
ponto do desenvolvimento, a luta pelos monop6lios nao visa mais asua destruiyao.
E uma luta pelo controle do que eles produzem, por um plano de acordo com 0
qual seus onus e beneficios sejam mais divididos, numa palavra, pelas cbaves
para a distribuiyao. A distribuiyao em si, a tarefa do govemante monopolista e
da administrayao, passa, assim, de urna funyao relalivamente privada para publica.
Sua dependencia de todas as demais funyoes da rede humana interdependente
emerge cada vez mais claramente numa forma organizacional. Em toda essa
estrutura, os funcionarios mais importantes sio, como todos as demais, dependentes. Inslimiyoes permanentes para controla-los sao formadas por maior ou
menor proporyao de pessoas dependentes da maqnina monopolista. 0 controle
do monop6lio, 0 preenchimento de suas posiyOes decisivas, nao e mais decidido
pelas vicissitudes da "livre·" competiyao, mas por provas de eliminayao que se
repetem, sem uso de annas, e que sao reguladas pela maquina e, assim, pels
competiyao "nao-livre". Em outras palavras, forma-se 0 que estamos acostumados a chamar de "regime democralico". Esse tipo de regime nao e - como 0
mero exame de certos processos de monop6lio economico em nossa epoes poderia
levar-nos a pensar - incompativel com monop6lios, como tais, nem depende
para sua existencia da competiyao a mais livre possivel. Multo ao contrario:
pressupoe monop6lios altamente organizados e s6 pode surgir ou sobreviver em
certas circunstiincias, numa estrutura social muito especlfica e num estagio bem
avanyado de formayao de monop6lios.
Tanto quanto podemos ate 0 momento julgar, duas fases principais podem se
distinguir na diniimica do mecanismo do monop6lio. Em primeiro lugar, 0 estligio
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da livre competigao ou de prov~s eliminat6rias, teudendo os recursos a se
acumularem num DUmero cada vez menor de maas c, finalmente, em apenas duas

maos, ou a fase da formagao ,do monop6lio; em segundo, a etapa em que 0
controle dos recursos centralizados e monopolizados tende a passar de um
indivlduo para mlmeros sempre maiores ate, finalmente, tomar-se fungao da rede
humana interdependente como um todo. E esta a fase em que 0 monop6lio
relativamente "privado" toma-se "publico".
Sinals da segunda fase sao observados ate mesmo em soeiedades em que e
relativamente baixa a divisao de fungoes. Mas, evidentemente, ela s6 pode atingir
plena desenvolvimento naquelas com urna divisao de fUDfYOeS elevada e em
permanente expansao.

a movimento global pode, portanto, ser reduzido a uma f6rmula muito simples.
Seu ponto de partida e uma situagao em que uma classe inteira controla
oportunidades de monop6lio desorganizadas e em que, conseqilentemente, a
distribulgao dessas oporlUnidades entre os membros da c1asse e deeidida pela
livre competigao " pela forga bruta; e ele ruma para uma situagao em que 0
controle das oportunidades dos monop6lios, e de quem deles depende, por uma
classe e organizado a partir de um centro e garantido por instituigoes; agora a
distribuigao dos produtos do monop6lio segue um plano que nao e exclusivamente
determinado pelos interesses de indivlduos isolados ou grupos, mas esta orientado
pela teia geral de interdependencias que articula todos os grupos e indivlduos
entre si, para urn seu funcionamento 6timo. Islo porque, a 10ngo praza, a

subordinagao da busca do funeionamento 6timo da rede global de interdependencias

a otimiz898o

de interesses particulates invariavelmente destr6i seu

pr6prio objetivo.
Basta, no que interessa ao mecanismo geral da competigao e a formagao do
monop6lio. Essa generalizagao esquematica assume sua plena importiineia apenas
em associa9io com falOs concretos; atraves deles, ela tern que provar seu valor.

Quando falamos em "livre competigao" e "formagao de monop6lio", em geral
temos em mente fatos correotes: pensamos, em primeiro lugar, oa "competi9io
livre u por vantagens ueconomicasH, da qual participam pessoas au grupos, dentro

de um dado conjunto de regras, empregando-se 0 poder econ6mico, e no curso
da qual alguns aumentam gradualmente seu controle sobre as vantagens economicas, simultaneamente deslruindo, submelendo ou restringindo a existencia
economica dos demais.
As lutas econ6micas de nossos dias, porem, nao 86 culminam, dianle de nossos
olhos, Duma restri.;ao conSlanle a competi.;ao realmente ~~livre de monop6Iios~'

e na lenta formag80 de estruturas monopolistas. Conforme ja indicamos, tais lutas
pressupoem a existeneia assegurada de cerlos monop6lios muito desenvolvidos,
Sem a organizagao monopolista da violeneia flsica e da tributag80, limitada no
presente as fronleiras nacionais, a restril):3.o dessa luta por vantagens econ6micas" ao emprego de poder ~~econ6mico", bern como a observancia de suas regras
H

b:lsicas, seriam imposslveis em qualquer epoca, mesmo em Estados isolados. Em
outras palavras, as lulas econ6micas e as monopolios dos tempos modernos

ocupam seu lugar dentro de um contexlo hist6rico mais amplo. E s6 em relagao
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a esse contexto mais amplo e que nossas observa~iies genericas sobre 0 mecanismo
da competi~iio e do monop6lio podem assumir tod~ 0 seu significado. 86 se
levarmos em conta a sociogenese dessas institui~oes monopolistas firmemente
enraizadas do "Estado" - que durante uma fase de expansiio e diferencia~iio
em grande escala abriu a "esfera economica" A competi~iio Individual irrestrita,
e assim A forma~o de novos monop6lios privados -, s6 entio poderemos
distinguir mais claramente, em meio ao grande numero de fatos hist6ricos
particulares, a intera~iio dos mecanismos sociais, a estrutura organizada da
forma~iio desses monop6lios.
De que modo vieram a ser criadas essas organiza~oes monopolistas do
"Estado"? Foram geradas por que tipos de lutas?
Deve ser suficiente, para 0 que nos interesS8, esttidar esses processos na
hist6ria do pals onde tomaram um curso mals perslstente e que, parcialmente
devido a isso, foi durante longos perlodos a principal potencia da Europa, dando
exemplo As demais: a Fran~a. Assim procedendo, niio deveremos evitar os
detalhes, porque, de outra maneira, nosso modelo geral nunca acumularia a
riqueza de experiencia e se conservaria oco - tal como a riqueza de experiencia
pennanece ca6tica para quem nio consegue divisar nela a ordem e as estruturas.

IV
Primeiras Lutas no Contexto do Reino
I. No antigo territ6rio franco do Ocidente era muito elevada a probabilidade
de que, cedo ou tarde, uma das Casas guerreiras rivais obtivesse 8 predominancia
e depois uma posl~iio monopolista, de modo que muitos dos territ6rios feudais
menores fossem enfeixados numa unidade mals ampla.•
o fato de uma determinada Casa, ados Capeto, emergir vltorlosa das lutas
eliminat6rias, tomando-se ela a agente do mecanismo monopolizador, contava
por sua vez com probabilidades bem menores, mesmo que certo fatores em seu
favor possam ser facllmente discernidos. Cabe mesmo dizer que foi apenas 0
curso tomado pela Guerra dos Cem Anos que resolveu, de uma vez por todas,
se os descendentes dos Capeto ou de outra Casa se tomariam os monopolistas,
ou suseranos, do Estado que emergia.
E Importante levar em conta a diferen~a entre essas duas ordens de questaes,
entre 0 problema geral do monop6lio e da forma~iio do Estado, e a questiio mais
especffica do motivo por que uma Casa particular conquistou e conservou a
hegemonia. Estivemos estudando a primeira questao, e nio a segunda, e e ela
que continuars a nos interessar aqui.
A primeira mudan~a na dire~iio do monop6lio ap6s 0 nivelamento geral das
rela~aes de propriedade que se prolongou pelo seculo X, e mesmo pelo XI, j.
foi sumariamente descrita anteriormente. Ela significava a forma~iio de um
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monop6lio dentro dos Iimites de um lerrit6rio. Nessa pequena area, foram travadas
as primeiras batalhas eliminat6rias, com 0 fiel da balan9a se movendo inicialmente
em favor de uns poucos e, finalmente, de urn unico dos participantes. Uma Casa
- pois a Casa ou a familia e sempre a unidade social que se firma e faz valer
seus direitos, e nia urn individuo - '8cumulava taota terra que as oulrss naa
podiam mais rivalizar com ela'em tcrmos militares e econ6micos. Enquanto
houvesse possibilidade de compelir com ela, a rela9iio entre senhor feudal e
vassalo era mais au menos nominal. Com a mudanc;:a no pader social, tal

rela~ao

assumiu uma nova realidade. Estabeleceu-se a dependencia de muitas Casas face
a uma unica, ainda que, na falta de uma maquina central altamente desenvolvida,
eia carecesse da continuidade e solidez que roais tarde vein a assumir DO contexto

do regime absolutista.
Era caracterlstico da for9a com que operava esse mecanismo monopolista que
processos analogos ocorressem, aproximadamente os mesrna epoes, em praticamente todos os lerrit6rios da regiiio franca ocidental. Luis VI, duque de Francia,
e nominalmente rei de loda a regiiio, era bastante representativo desse estagio
de forma9iio do monop6lio.
2. Se examinamos urn mapa da Fran9a em 1032, formamos uma clara impressiio
de sua fragmenta9iio polltica, em bom numero de territ6rios mais e menos
poderosos." 0 que temos diante de n6s cerlamente ainda niio e a Fran",a que
conhecemos. Esss Franc;:a emergente, a antiga regiao franca do Ocidente, estava

limitada a sudesle pelo R6dano; Aries e Lyon ficavam de fora, no reino da
Borgonha; fora tambem, ao norte, estendia-se a regiiio das aluais Toul, Bar Ie
Due e Verdun, que pertenciam, como as areas em volta de Aachen, de Antuerpia
c, mais ao norte, a Holanda, ao reino de Lorena. As tradicionais fronteiras oriental

e setentrional da antiga regiiio franca do Ocidenle estavam bem para dentro da
Fran9a atual. Mas nem essa fronteira do imperio nominal dos Capeto nem as
fronleiras das unidades pollticas menores nele contidas tinham, na epoca, a mesm.
fun9iio ou fixidez das atuais fronteiras intemacionais. Divisiies geograficas, vales
de rios e cadeias de montanhas, bem como diferen9as IingUlsticas e tradi9iies

locais, davam, e verdade, certa estabilidade as fronteiras. Mas urna vez que todas
as regioes, grandes ou pequenas, constitulam propriedade de uma familia de

guerreiros,

0

que fundamentalmenle decidia a composi9iio da unidade territorial

eram as vit6rias e derrotas, os casamentos,as compras e vendas feitas por essa

familia. E em cada regiiio eram multo grandes as mudan9as de hegemonia.
Indo do sui para 0 norte vemos, em primeiro lugar, ao norte do condado de
Barcelona, isto e, ao norte dos Pireneus, 0 ducado da Gasconha, que se estende
ate a regHio de Bordeaux e ao condado de Toulouse. Em seguida, e para mencionar

apenas as unidades maiores, temos 0 ducado de Guyenne, isto e, a Aquitiinia, 0
condado de Anjou, sede da segunda Casa Real franco-inglesa, os condados de
Maine e Blois, 0 ducado de Normandia, sede da primeira Casa Real franco-inglesa, os condados de Troyes, Vennandois e Flandres e, finalmente, em meio aos

domlnios normandos -

os condados de Blois, Troyes e oUlros -

0

pequeno

dominio dos Capeto, 0 ducado de Francia. J8. enfatizamos que esse pequeno
dominio dos Capeto nao constituia, mais do que qualquer outro territ6rio, ~ma
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unidade completa nos sentidos geopolitico ou militar da palavra. Era constituldo
de duas au tres regioes contiguas razoavelmente grandes, a ile-de-France, Berry
e Orleans, bern como de propriedades menores espalhadas pelo Poitou, no sui,
e pelas partes as mais diversas da Franc;a, que por urn meio ou outro haviam
passado a posse dos Capeto."
3. Na maioria desses territorios, a epoca de Lulz VI, uma dada Casa jll obtivera
predominancia sabre as demais, mediante uma acumulac;ao de terras. Conflitos
entre essas Casas principescas e a pequena nobreza que vivia no seu dominio
estavam sempre ec1odindo, e durante muito tempo continuaram perceptiveis as
tensoes entre elas.
Nao eram muito animadoras, porem, as possibilidades de resislencia bem-sucedida por parte das Casas feudais menores. A dependencia delas face ao senhor
feudal ou ao govemante territorial vai se tornando mais evidente no curso do
seculo XI. A posic;ao monopolista das Casas prineipescas em seus territorios
agora rararnente e abalada. a que passa a caracterizar, cada vez mais, a sociedade
e a luta entre as Casas de principes, pela predominancia em areas -mais extensas.
As pessoas eram envolvidas nesses conflitos pelas mesmas compulsoes presentes
na fase anterior: quando urn vizinho se expandia e, portanto, tomava-se mais
forte,o outro corria 0 risco de ser esmagado par ele e de tomar-se seu dependentc.
Ele tinha que veneer, a fim de nao ser subjugado. E embora, para comet;ar, as
Cruzadas e guerras de conquista reduzissem ate certo ponto a press80 interna,
ela se tornou mais forte liio logo diminulram as possibilidades de expansao pelo
exterior. 0 mecanisme da livre competit;ao operava nesse momenta em urn circulo
mais Iimitado, isto i, entre as familias de guerreiros que se haviam tornado as
Casas principais de seus territorios.
4. A conquista da Inglaterra pelo duque normando foi uma das campanhas
expansionistas caracteristicas dessa epoea - uma entre muitas. Confirmava
tambern a fome geral de terras que alligia a popula~ao crescente, particularmentc
de guerreiros, fossem eles ricos ou pobres.
o enriquecimento do duque normando, a amplia~ao de seus meios militares
e financeiros, porem, constitulram grave perturba~ao para 0 equilfbrio anterior
vigente entre os governantes territoriais da Fran~a. A plena extensao da mudan~a
nao foi evidente de imediato, uma vez que 0 conquistador precisou de tempo
para organizar 0 poder dentro dos novas dominios e, mesmo quando isso
aconteceu, a ameat;a decorrente desse engrandecimento, em relat;80 aos outros
govemantes territoriais, s6 se fez sentir, dada a baixa integrat;ao dos territorios
francos do Ocidente, na vizinhant;a direta da Normandia, iSla e, no norte da
Fran~a, e nao ao suI. Poi sentida, porem, e It:Iais diretamente pela Casa com
reivindica~ao tradicional a predominancia na area a leste vizinha da Normandia,
a Casa dos duques de Francia, os Capeto. Nao e improvllvel que a amea~a
representada por esse vizinho mais forte constitulsse urn fator a impelir Luis VI
na dire~ao que e1e seguiu liio tenaz e energicamente durante toda a vida, 0 anscio
de consolidar 0 poder e derrotar qualquer rival posslvel dentro de seu territorio.
o fato de ele, 0 rei nominal e senhor feudal da regiao franca do Ocidente, ser
na verdade, pela dimensao de seus dominios, bern mais fraeo que seu vassalo e

110

formafiio do estado e ci"ilizafiio

vizinho, que Desse momenta como govemante da Inglaterra tambem parlavs uma
corDa, evidenciou-se em lodos as conflitos que travaram.
Guilherme, 0 Conquistador, uma vez que conquistara recentemente seu terri-

torio insular, teve a oportunidade de criar 0 que constilu!a para a epoca uma
organiza9iio govemamental muito bem-centralizada. Distribuiu a terra de uma
maneira qur. visava, tanto quanta passivel, a impedir a fonnaerao de Casas e
familias tao ricas e poderosas como a sua, e que pudessem rivalizar com esls.

o govemo do suserano ingles foi 0

mais modemo de seu tempo; atc para a receita
monetaris, cle eriou urn organismo especial.

o

exercito com que conquistara a iIbs consistia apenas em parte de seus

vassalos feudais, senda 0 restante constituido de cavaleiros mercenarios, movidos
peln mesrno desejo de possuir terras. S6 nesse momento, encerrada a conquista,
tornoll-se 0 tesollro do governante nonnando sllficientemente rico para contratar

soldados, e, independentemente da importancia de seus vassalos feudais, isso lhe
conferiu superioridade militar sobre os vizinhos da Europa continental. Luis, a
Gordo, da Fran~a, nao podia, como nao pllderamseus predecessores, fazer 0
mesmo. Acusaram-no de ganancioso, de procurar, por todos os meios a sua
disposi~io, apropriar-se de dinheiro. Na verdade, foi exatamente nessa epoca,
como alilis em muitos perfodos em que a moeda e relativamente escassa e se

sente agudamente a despropor~iio entre a que existe e a que e necessaria, que a
vontade ou a "cobi~a" de dinheiro mais se destacou. Luis VI, porem, encontrava-se
em situa~io particulannente dificH, se comparado com seu vizinho mais prospero.
Nesse aspecto, como no da organizat;io, centralizat;io e elimina~io de poss(veis
rivais intemos, 0 tenit6rio insular deu urn exemplo que os governantes da Europa
continental tiveram que seguir, para nio sucumbir na luta pela supremacia.

No inlcio do seculo XII, portanta, a Casa dos Capeto era visivelmente mais
fraca do que a rival, que controlava terras e gentes do outro lado do mar. Luis
VI foi derrotado em praticamente todas as batalhas que travou com 0 rival ingles,
embora este ultimo nio conseguisse penetrar no territorio da propria Francia.
Nessa situa~io, 0 senhor de Francia limitou-se a ampliar sua base de poder, as

propriedades de sua familia, e a esmagar a resistencia dos senhores feudais
menores no interior ou nos intersticios de seus territorios. Ao assim proceder,

preparava sua Casa para aquela grande luta, para aqueles seculos de conflito pela
supremacia Da antiga regiio franca do Ocidente, no curso da qual urn numero
cada vez maior de territorios foi se fundir num unico bloeo, em maDS de uma
tinica Casa, e na qual se envolveram direta ou indiretamente todos os territ6rios

da regiiio - a luta pela coroa da Fran9a, entre os soberauos da Ile-de-France e
os soberanos da ilba inglesa.
5. A Casa que retomou a luta contra os Capeto quando se extiuguiu a familia
de Guilhenne, 0 Conquistador, foi ados Plantageneta. Essa familia tinha por
dominio 0 Anjou85 , uma regiio tambem vizioha da Francia. Comet;ou sua asceosao
mais ou menas na mesma epoca que os Capeto e quase que da mesma maoeira.
Da mesma forma que na Francia sob Felipe I, na vizinha Anjou sob Foulque, 0

real poder dos condes em rela9iio a seus vassalos tomara-se bastante debil. Tal
como 0 filho de Felipe, Luis VI, 0 Gordo, 0 filho de Foulque, Foulque, 0 Mo~o,
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e 0 filbo deste, Godofredo Plantageneta, gradualmente subjugou os senbores
feudais e de porte medio de seu dom/nio, ass/m lan~ando as bases para a expansao
futura.
Na propria Inglaterra, ocorreu inicialmente 0 processo inverso exibindo, pelo
avesso, os mecanismos que moviam essa sociedade de guerreiros. Quando
Henrique I, neto de Gnilherme, 0 Conquistador, faleceu sem deixar herdeiros,
Estevao de Blois, filbo de uma das filhas de Guilherme, reivindicou 0 trono.
Obteve 0 reconhecimento dos senhores feudais seculares e da Igreja, mas ele
mesmo nao passava de urn senhor feudal normando de porte medio. Sua riqueza
pessoal e 0 poder de sua familia, dos quais tinha que depender, eram limitados.
Par isso mesmo, tomou-se quase inenne diante de outros guerreiros e tamb6m
do clero locais. Com sua ascensao ao trono, come~ou imediatamente a desintegra~ao do poder governamental na ilha. Os senhores feudais constru/am castelo
ap6s castelo, cunhavam moeda pr6pria, cobravam impostos em suas regioes, em
suma, assumiam todos as poderes que ate entao, dada a for~a superior que
possu/am, haviam sido monopolio dos soberanos normandos. Alem do mais,
Estevao de Blois cometeu uma serie de erros graves, dos quais 0 principal foi
perder 0 apoio da Igreja, 0 que urn governante mais forte poderia, talvez, ter
sido capaz de superar, mas nao urn bomem que dependia do auxilio albeio. Tais
fatos favoreceram seus rivais.
Esses rivais eram os condes de Anjou. Godofredo Plantageneta se casara com
a filha do ultimo rei anglo-normando. E dispunha de poder necessario para
sustentar a reivindica~io que fez com base no casamento. LC':ltamente, construiu
uma cabe~a-de-ponte na Normandia. Seu filho, Henrique Plantageneta, unificou
o Maine, 0 Anjou, a Touraine e a Nonnandia sob seu dominio. Armado desse
poder, pode empreender a reconquista dos dom/nios ingleses de seu avo,
exatamente como 0 duque normando fizera antes dele. Em 1153, cruzou 0 Canal
da Mancha. Em 1154, a idade de 22 anos, coroou-se rei, e urn rei que, em virtude
de seu poder militar e financeiro, energia pessoal e talento, tomou-se uma
poderosa for~a centralizadora.. Dais anos antes, atem do mais, tomara-se, pelo
casamento com a herdeira da Aquitania, seubor dessa regiio no sui da Fran~a.
Combinava assim, com suas terras inglesas, urn territ6rio na Europa Continental,
frente ao qual 0 dominio dos Capeto parecia realmente insignificante. A questiio
se os territorios francos do Ocidente deviam ser integrados em volta da lle-deFrance ou de Anjou permanecia inteiramente em aberto. A p"opria Inglaterra era
territorio conquistado e mais urn objeto do que propriamente urn tema no jogo
politico. 86 Era - se queremos - uma provincia semicolonial na frouxa federa~io
de territorios francos do Ocidente.
A distribui~ao de poder naquela epoca guardava uma distante semelhan~a com
a que atualmente existe no Extremo Oriente. Urn pequeno territ6rio insular e urn
dominio continental muitas vezes maior encontravam-se sob 0 mesmo governo.
Toda a parte sui do antigo reino dos Capeto a ele pertencia. A principal area ao
suI que nao pertencia aos dom/nios dos Plantageneta era (, condado de Barcelona.
Seus soberanos estavam empenhados num analogo movimento expansionista e
se tomaram reis de Aragio, mais uma vez sabre bases matrimoniais. Lentamente,
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sem que no inlcio mal se percebesse, eles abandonaram a uniio dos. territ6rios
francos do Ocidente.
Alem disso, excluldo do domlnio meridional anglo-angevino - salvo um
territ6rio menor pertencente a Igreja -, havia 0 condado de Toulouse. Seus
soberaDos, como senhores feudais meDDres 80 norte da regiio de Aquitinia,
come9sram, ante a ames98 do reino angevino, a se inclinar para 0 centro de
poder rival, formado pelos Capeto. Os eqnillbrios de poder que encontramos em
configurayoes como essas tendem a detenninar, sempre da mesma maneira, a
conduta das pessoas. Na esfera menor da federsyio territorial franca, 0 seu modo
operante pouco diferiu do que vemos na polltica dos Estados na Europa modema,
por exemplo, e mesmo, incipientemente, em todo 0 gloOO. Enquanto nenhum
poder absolutamente dontinante surgir - um poder que tenha superado inequivocamente toda concomncia e assumido pusiyio de monop6lio -, unidades de
segunda c1asse procuram formar blocos contra aquele que, ao unificar numerosas
regioes, chegou mals perto da supremacla. A formayio de um bloco provoca a
criayio de outro e, embora por mnito tempo 0 processo possa oscllar de um lado
para outro, 0 sistema como um todo tende a consolidar regioes cada vez maJores
em toma de urn centro, a concentrar 0 pader de decisao real num Dlimero sempre
menor de mios e, finalmente, num tinico centro.
A expansio do duque normando gerou um bloco que deslocou em seu beneficio
o eqnillbrio, comeyando pela regiio norte da Franya. A expansio da cas. de
Anjou .proveitou esse f.to e deu um p.sso .diante. 0 bloco do reino .ngevino
ame.you 0 equillbrio de tod•• regiio fr.nc. do Ocidente. Por menos organiz'yio
que esse bloco demonstr.sse, por m.is rudimentares fossem seu govemo e sua
centr.lizsyio, .inda .ssim 0 movimento .tr.ves do qu.I, sob pressio d. fome
geral de terras, um. Casa incess.ntemente impeli. outr•• unir-se • el. e • obter
umais" terras, manifestou-se com clareza suficiente nessas forma90es poUticas.
A p.rte 0 sui, um. larg. f.lx. abrangendo tod. a regiio ocldental d. Frany'
pertencia, entio, .os PI.nt.geneta. Tr.dicion.lmente, 0 rei da Ingl.terr. era
v.ss.lo dos reis Capeto no toc.nte • ess. lire. d. Europ. continental. 0 "Direito", contudo, de pouco v.le qu.ndo nio se .p6i. num poder social correspondente.
Quando, em 1177, 0 sucessor de Luis VI, Luis VII de Franci., .gor. um
homem velho e c.ns.do, se encontrou com 0 represent.nte d. Cas. riv.I, Heurique
II, 0 jovem rei d. Ingl.terr., disse a este ultimo:
Real Senhol, desde 0

come~o

de vassa reinado, e antes mesmo, teodes cometido

ofensas a mim, calcando aos pes a lealdade que me deveis e a vassalagem que me
prestastes; e de todas essas ofensas, 8 mais grave e flagrante foi 8 injust8 usurpa~ao
da Auvergne, que conservais em prejuizo cia coroa francesa. Para ser franco, a velhice
me aflige e rouba-me a for~a necessaria para recuperar essa terra e outras, mas perante
Deus, perante esses Baroes do Reino e nossos leais suditos, publicamente protesto e
defendo os direitos de minha Coroa, acirna de tudo sabre a Auvergne, 0 Berry,
Chateauroux, Gisors e 0 Vexin normando, implorando aD Rei dos Reis, que me deu
urn herdeiro, que lhe conceda 0 que a mim negou.87
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Vexin - uma especie de Alsacia-Lorena normanda - era uma terra
conteslada entre 0 domlnio dos Capeto e 0 domlnio normando dos
Planlagenela. Mais ao sui, a fronteira entre os domlnios dos Capeto e 0 angevino
corria pelo Berry. Os Planlagenela ja se sentiam suficientemente fortes para
ocupar partes do domlnio dos Capeto. Alula pela supremacia, entre os Capeto
e os Planlagenela, eslava em pleno desenvolvimento e 0 soberano angevino era,
alem do mais, muito mais fone do que seu colega da Francia.
Por isso mesmo, as exigencias que 0 Capeto faz a seu adversario siio na
verdade muho modeslas: quer que Ihe devolva algumas terras que considera
pertencerem a seus domlnios. Por algum tempo, niio pode aspirar a nada mais.
Compreende perfeilamente a gl6ria do domlnio angevino e a insignificancia da
sua. "Nos franeeses", disse elc certa vez, comparando-se ao rival, "nada mais
temos do que piio, vinho e contenlamento."
6. Essa maneira de govemar, porem, ainda niio se revestia de grande estabilidade. Era, na verdade, uma "empresa privada" e, como lal, estava sujeila a
dinamica social inerente a uma luta entre unidades que competiam livremente
entre si; era muito mais fortemente influenciada pelas eapacidades dos concorrentes - sua idade, sucessiio e fatores pessoais analogos - do que as forma~oes
poUticas' de fases posteriores, quando niio s6 a pessoa de quem controla 0
monop6lio, mas uma cerla divisiio de fun~oes, uma multiplicidade de interesses
organizados e uma maquina govemamenlal mais estllvel siio 0 que mantem a
coesiio de unidades mais amplas.
Em 1189, um Capeto, mais uma vez, se chocou com um Plantagenela.
Entrementes, quase todas as areas contesladas haviam voltado ao domlnio dos
Capeto. Nesse momento, 0 Plantageneta e um velho e, 0 Capeto, mais mo~o, 0
filho de Luis VII, Felipe II, apelidado de Augusto. A idade, conforme ja notamos,
signifiea muho numa sociedade em que 0 homem que exerce 0 poder ainda niio
pode delegar a lideran~ militar, onde muito depende de sua iniciativa pessoal
e onde ele tem que atacar ou defender-se em pessoa. Heurique II, da Inglaterra,
pessoalmente um soberano forte que ainda controlava firmemente seus grandes
domlnios, nessa dala e afligido, alem da idade, pelas rebelioes e mesmo pelo
6dio de seu filho mais velho, Ricardo, conhecido como Cora~iio de Leiio, que,
as vezes, ate faz causa comumcom os lnimigos Capeto de seu pai.
Explorando a fraqueza do adversario, Felipe Augusto retoma a Auvergne e as
partes do Berry mencionadas por seu pai. Um mes depois, enfrentam-se ambos
em Tours. Henrique II falece aos 56 anos.
Em 1193 - Ricardo, 0 Cora~jjo de Leiio, estll na prisiio -, Felipe conqniSla
a longamente conteslada Vexin, tendo como aliado Joiio, 0 irmiio mais mo~ do
prisioneiro.
Em 1199, falece Ricardo. Eie, lal como seu irmiio e sucessor, Joiio, que seria
chamado de Joiio Sem Terra, dilapidou grande parte de seu poder, as posses de
famllia e os tesouros do pai. Enfrentando Joiio como rival, contudo, h8 um homem
que sentiu ate os ossos toda a humilha~iio e asfixia do poder dos Capeto, causadas
pelo crescimento dos anglo-angevinos, e cuja energia, despertada por eSSa
experiencia, era canalizada numa uniea dircI(8o: mais terras e mais poder. Mais
fronteiri~a
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e mais. Ele - tal como 0 primeiro Plantageneta antes dele - e obcecado por
esse anseio. Quando Joao Sem Terra Ihe pergunta se nao poderia ter de volta
como pagamento algumas terras que perdera para ele, Felipe responde perguntando-lbe se ele nao conhece alguem que deseje vender terras: pois tambem ele
gostaria de comprar mais. Nessa ocasiao, Felipe ja e um homem rico em terra e
poder.
Evidentemente, nao ocorria ainda uma luta entre Estados ou nal'oes. Toda a
hist6ria da formal'ao de organizal'oes monopolistas posteriores, de nal'oes-Estados, permanecera incompreensivel ate que se entenda 0 carater especial dessa
Dutra fase social, bem anterior, de "iniciativa privada". Travava-se uma luta

entre Casas Reais concorrentes ou rivais que, acompanhando a evolu~ao gersl
dessa sociedade, impelia todas as unidades, inicialmente pequenas e em seguida
cada vez maiores, a se expandirem e a lutarem por mais posses.
A batalha de Bouvines, em 1214, decidiu provisoriamente a questao. Joao da
Inglaterra e seus aliados foram derrotados por Felipe Augusto. E co'uo acontecia
com tanta freqilencia na sociedade belicosa feudal, a derrota em batalha externa
implicava tambem um debilitamento interno. Voltando para casa, Joao encontra
os baroes e 0 clero em clima de revolta, a exigir a Magna Carta. Inversamente,
no caso de Felipe Augusto, a derrota na guerra externa fortalece-Ihe 0 poder em
seus dominios.
Na qualidade de herdeiro do pai, Felipe Augusto recebeu basicamente a regiao
de Paris e Orleans, juntamente com partes de Berry. Acrescentou a eles - para
mencionar apenas suas grandes aquisi'10es - a Normandia, na ocasiao urn dos
maiores e mais ricos territorios de todD 0 teinD; 0 Anjou, 0 Maine e a Touraine;
partes importantes do POilOU e de Saintonge; 0 Artois, 0 Valois, 0 Vennandois;

a regiao de Arniens e boa parte da regiao em volta de Beauvais. "0 senhor de
Paris e Orlcans converteu-se no maior senhar territorial do norte da Fran98". 88

Tornou a "Casa dos Capeto a famllia mais rica da Franl'a"." Seus dominios
haviam obtido saidas para 0 mar. Em outros terrh6rios do norte da Franl'a, na
Flandres, Champagne, Borgonha e Bretanha, crescia sua influencia na proporl'ao
do poder que possuia. E mesmo no sui ja controlava uma area considerlivel.

o dominic dos Capeto, contudo, podia set tudo mas naa era ainda urn territ6rio

integrado. Entre 0 Anjou e a regiao de Orleans estendia-se 0 dominio do conde
de Blois. Ao suI, os distritos costeiros em volta de Saintes e, mais para leste,
Auvergne, quase DaO tinham ligayoes com as regioes setentrionais. Estas liltimas,
porem, 0 velho dominio familiar, juntamente com a Normandia e areas recemeonquistadas que se estendiam para alem de Arras 00 norte, eonstituiam, em
termos purameote geografieos, urn bloeo na maior parte auto-suficiente.
Nem mesmo Felipe Augusto tinha ainda em vista a "Franl'a" em nosso sentido,
e seus dominios reais nao eram essa Franya. 0 que almejava acima de tudo era
a expansao territorial, militar e economica do poder de sua famllia e a subjugal'ao
de seus concorrentes mais perigosos, os Plantageneta. Em ambos os objetivos,
teve sucesso. Por ocasiao de sua morte, os dominios dos Capeto eram aproximadamente quatro vezes maiores do que quando subira ao trono. as Plantageneta,
ao contrario, que tinham vivido ale eotao mais oa Europa continental do que oa
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ilha - e cuja adminislra9ao na propria Inglalerra era conslitulda tanlo de
nonnandos europeus e indivlduos de scus outros domlnios no continenle quanlo
de nativos da ilha - controlavam nesse momento, no continente, apenas uma
parte da antiga Aquiffinia, a arca ao norte da regiao central e ocidental dos
Pireneus, ao longo da costa, chegando ate 0 estuario do Gironda sob 0 nome de
ducado de Guyenne. A parle isso, algumas ilhas no arquipelago nonnando. 0
fiel da balan~a mudara contra eles. Reduzira-se 0 porler que exerciam. Mas,
gra9as ao domlnio na ilha, esse poder nao foi quebrado. Apos cerlo lempo, 0
equilibrio no continente voltou a beneficia-los. Durante muito tempo, pennaneceu
indeciso 0 resultado dessa luta pela hegemonia na antiga area franc;a do Ocidente.
Patece que Felipe Augusto considerava como seus principais rivais, em seguida
aos Plantageneta, os condes de Flandres, e 0 fato de que urn novo centro de
poder realmente surgira nessa regHio e demonstrado par toda a hist6ria subseqUenle da Fran9a. Conla-se que Felipe disse cerIa vez que ou a Francia se lomaria
flamenga ou Flandres se lomaria francesa. Ele certamenle nao perdia de vista
que, em todos esses conflitos entre Casas territoriais menores, 0 -que estava em
jogo era a supremacia ou a perda da independencia. Mas ainda podia imaginar
lanlo a Flandres como a Francia dominando loda a area.
7. No inicio, as sucessores de Felipe Augusto seguiram com firmeza 0 curso
que ele Ira9ara: procuraram consolidar e eslender ainda mais 0 domlnio ampliado.
rao logo Felipe Auguslo faleceu, os baroes do Poilou voltaram-se para os
Planlagenela. Luis VIII, filho de Felipe Auguslo, reconquislou a regiao e incluiu-a
em seus dominios, 0 mesmo fazendo com Saintonge, Aunis e Languedoc, parte
da Picardia e 0 condado de Pcrche. Parcialmente sob a forma de uma guerra
reHgiosa, a luta contra os hercticos aJbigenses, a Casa dos Capeto come~ou a
avam;:ar para 0 sui e a pcnctrar na esfera do unico grande senhor territorial que
podia, aUm dos Plantagencta, rivaHzar com ela em poder, 0 conde de Toulouse.
o Capeto seguintc. Luis IX, Sao Luis, teve mais uma vez que defender suas
posses, aprcssadamente unificadas. contra todos os tipos de alaque interne e
cxlcrno. Simultancamcntc, continuou a refor~ar seu porler, anexando partes do
Languedoc a nordeste dos Pireneus, os condados de Macon, Clennont e Morlain,
e algumas areas menores, as propriedades de sua familia. Felipe III, 0 Audaz.
conquistou 0 condado de Guines, entre Calais e Saint-Orner, mas apenas para
perde-Io 12 anos depois para os herdeiros do conde. Alraves de compra ou
protccrao, adquiriu todas as propricdades menores nas vizinhant;as que estivesscm
oferecidas it venda, e preparou a incorporacrao da Champagne e do grande
territ6rio de Toulouse aos dominios de sua Casa.
Nesse momento, praticamentc nao havia em toda a area franca do Ocidcnte
urn unieo soberano territorial que pudessc, scm aHados. fazer frcnte aDs Capeto,
com exce~ao dos Plantagenetas. Estes liltimos, para sennas exatos, nao estavam
menos preocupados que os Capelo em expandir sua esfera de poder. Na Europa
continental. sua soberania mais uma vez sc cstendera para alem do ducado de
Guyenne. Do outro lade do mar, haviam submetido Gales e procediam it conquista
da Esc6cia. E ainda tinham possibilidades de expansao que nao as levariam a
urn choque direlo com os Capelo. Esles ultimos, igualmenle, linham espa90 para
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se expandir em outras

dire~oes.

Simultaneamente, sob Felipe,

0

Bela,

sellS

domlnios estavam se estendendo as fronteiras do Imperio Romano-Germanico,
por urn'lado, ate 0 rio Mass, que Dessa epoes era considerado a fronteira natural
e tradicional - em homenagem a partilha do Imperio Carolfngio em 843 - da
area franca do Ocidente; e por outro· - mais ao suI - prolongava-se ate 0
R6dano eo Sa6ne, isto e, ate a Proven~a, 0 Delfinado e 0 condado de Borgonha,
que, de igual maDeira, mio pertenciam a confedera~ao tradicional dos territorios
francos do Ocidente. Pelo casamento, Felipe adquiriu a Champagne e Brie, com
suas muitas areas anexadas, algumas delas no territ6rio do pr6prio Imperio
Romano-Germanico. Do conde de Flandres obteve os dominios de LilIe, Douai
e Bethune, e tomou dos condes de Blois 0 condado de Chartres e a propriedade
Beaugency. Alem disso, adicionou as suas terras os condados de Marche e
Angouleme, as propriedades eclesiasticas de Cahors, Mende e Puye, mais ao
suI, 0 condado de Bigorre e 0 viscondado de Soule.
Seus tres filhos, Luis X, Felipe V e Carlos IV faleceram urn ap6s 0 outro sem
deixarem herdeiro do sexo masculino. As propriedades da familia e a coroa dos
Capeto passaram ao descendente do filho mals mo~o da Casa, que possuia como
apanagio 0 condado de Valois.
Ate esse momento, atraves de gera~6es, urn esfor~o continuo fora feito mais
ou menaS Da mesma

dire~io:

acumular terras. No que nos interessa, deve

~er

suficiente sumariar aqui os resultados desse trabalho. Mesmo assim, mesmo em
sumaria, a mefS enumera9ao das muitas terras que gradualmente 8DCX8faDl da-nos
uma ideia da luta incessante, declarada ou disfar~ada, na qual se empenharam
as varias Casas principeseas, e na qual, uma ap6s outra, derrotadas por alguem
mals poderoso, desapareciam. Compreendamos ou nao plenamente 0 significado
desses nomes, eles nos sio urna imagem da forera do itnpulso que tiuhs origem
oa situaerio social dos Capeto, urn impulso que continuou a se fazer sentir na

mesma dire~ao atraves de individuos tiio diferentes.
Com a morte de Carlos IV, 0 ultimo da linhagem a subir ao trono mediante
sucessao direta, os grandes dominios dos Capeto - isto e, 0 complexo agrupado
diretamente em toruo do ducado de Francia - estendiam-se da Normandia a
oeste ate Champagne no leste e Canche no norle; a regiio de Artois, contigua a
esta, fora dada como apanagio a urn membro da familia. Urn pOlleD aD suI -

separada pela regiao de Anjou, tambem dada em apanagio -, 0 condado de
Poitiers fazia parte da area controlada diretamente pelos principes de Paris; ainda
mais ao suI, 0 condado de Toulouse Ihes pertencia, alem de partes do antigo
ducado de Aquitania. Einbora tudo isso ja constituisse urn poderoso complexo
de terras, nao era ainda urn regiao coesa. Conservava a aparencia tipica de urn
dominio territorial de familia, eujas partes separadas eram mantidas juntas menos
por dependencia recfproea, ou por divisao de funeroes. do que pela pessoa do
dono, atraves de uma "uniao pessoal" e de urn centro administrativo eomum.

Ainda se sentia profundamente a identidade distinta de cada regiiio e os interesses
e earater espedfieos de cada territ6rio. Ainda assim, a uniao dos mesmos sob uma
tiniea Casa e. em parte, sob .uma s6 administraerao removia toda uma serie de

obstllculos a uma

integra~ao

mais completa. Respondia a tendencia de

amplia~iio
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das relayoes de comercio, a intensificayiio de Iigayoes para alem do nivel local,
ja discemlveis em pequenas partes da populayiio urbana, mesmo que essa
tendencia niio desempenhasse nem remotamente 0 mesmo papel como forya
propulsora oa uniio ou expansao das Casas principescas que vida a ter no sceulo
XIX, por exemplo, num estagio inteiramente diferente do desenvolvimento dos
estratos burgueses urbanos. Nos seculos XI, XII e XIII, a luta pela terra, a
rivalidade entre urn numero cada vez menor de famfiias de guerreiros, era 0
principal impulso por trlis da formayiio de territ6rios maiores. A iniciativa coube
as poucas familias de guerreiros em ascensiio, as Casas principescas, sob cuja
prote~io floresceraID as cidades e 0 comcrcio. Estes lucravam com a concentra~ao
de poder e contrihulram para ela, conforme sera discutido adiante. E, com toda
a certeza, lilo logo que regioes mais extensas foram unificadas sob uma unica
soberania, os estratos urbanos desempenharam um papel importante na consolidayiio da uniiio territorial, ja naquela epoca. Sem a ajuda dos recursos humanos
e fmanceiros que l1ularn dos estratos urbanos para os prlncipes, e da crescente
comercialb.a~io, nao seriam concebiveis a expansio e a organiza~io govemamental
desses seculos. Mas era ainda sobretudo indireta a importancia das cidades e do
avanyo do comercio para a integrayiio de areas maiores, na medida em que
constitulam instrumentos ou 6rgiios das Casas principescas. A integrayiio significou,
antes e acima de tuoo, a derrota de runa Casa de guerreiros por outra, islo e, a absoryiio
de uma por outra ou, pelo menos, sua sujei«;ao, sua subordina«;ao ao vitorioso.
Se a area e considerada desse ponto de vista, tal como aparece no inlcio do
seculo XIV ao se extinguir a Iinhagem direta dos Capeto, pode-se perceber
c1aramente a direyiio da mudanya. A luta de Casas menores e de porte medio
pela terra certamente nio cessara, mas essas rixas nem remotamente desempenhavam 0 mesmo papel que no tempo de Luis VI, para nada diur de seus
predecessores. Naquele tempo, as terras eram distribuldas de maneira mais ou
menos uniforme entre multos; e verdade que entre elas as diferenyas podem ter
parecido bastante grandes para os homens da epoca. Mas ate mesmo as posses
e poder das Casas ditas principescas eram lilo pequenos que bom numero de
familias de cavaleiros nas vizinhanyas podia desafia-Ias quanto a terra ou ao
poder. Cabia a "iniciativa privada" de todas essas Casas decidir ate que ponto
participavarn dessa luta geral. Nesse momento, no seculo XIV, essas muitas Casas
de guerreiros nao constituiam mais, em separado, fortyas a levar em conta; no
maximo, coletivamente, como classe, possuiam ainda cerla importancia social.
Mas a real iniciativa nesse tempo cabia a umas poueas Casas que haviam emergido
como vencedoras na epoca dos conflitos precedentes, acumulando tanta lerra que
as demais niio podiam desafia-Ias, tendo de se tomar suas dependentes. Para
essas oulras, ou a maioria dos guerreiros, a possibilidade de obter novas tetras
par iniciativa propria numa livre competityao estava praticamenle fechada e, com
eIa, a possibilidade de uma ascensao independente na sociedade. Todas as Casas
de guerreiros teriam, no maximo, de permanecer no degrau da escada social que
haviam galgado, a menos que algum de seus membros eonseguisse altyar-se mais
alto gratyas ao favor de urn dos grandes senhores - ou seja, colocando-se em
sua dependencia.
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Diminuira 0 numero dos que ainda podiam compelir independentementc, Da
regiao franca do Ocidentc, por terra e parler. Nao mais existem urn duque ou

Casa independenle da Nonnandia, nem da Aquitania: a assimila9iio ou supressao
haviam eliminado - para mencionar apenas os mais importantes - os condados
de Champagne, Anjou e Toulouse. Nessa regiiio, aIem da Casa de Francia, apenas
qualro casas imporlavam: os ducados de Borgonha e Brelanha, 0 condado de
Flandres c, mais poderoso de lodos, 0 rei da Inglatcrra, duque de Guyenne e
seohor de varias areas menaces. Uma sociedade de guerreiros, ern compeli~iio
relativamente livre, transfonnara-se numa sociedade em que a compeli~.iio era
restringida a maDeira de urn monop6lio. E fficsmo entre as cinco grandes Casas
que ainda possuiam algum grau de parler competitivo e preservavam cerla
independencia correspondenle, duas se destacavam como as mais poderosas, a
dos Capeto e seus sucessores, reis de Fran~a, e os Plantageneta, reis da Inglaterra.
o confronto entre eles teria que decidir quem, finalmente, controlaria 0 poder
monopolista na regiao franca do Ocidente e onde ficariam 0 centro e as fronteiras

o{i::1;

do monop6lio.

v
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Ressurgimento das Tendencias Centrifugas:
A Configura,.ao dos Principes Rivais

8. Nao obstante, a forma~ao do monop6lio do governo nao se realizou por
meios tao diretos quanto pareceria considerando-se apenas a acumula<;a.o de terras.

Quanlo mais aumenlava a area gradualmente unificada e cenlralizada pelos
Capeto, mais se fazia sentir 0 movimento em sentido oposto e cresciam as
tendencias it descentraliza~ao. Essas tendencias eram representadas, antes e acima
de tudo, pelos parentes mais pr6ximos e vassalos do governante monopolista,
como alias fora 0 caso oa fase anterior, em que a economia de troca estivera
mais intacta, e tambeID no perfodo carolingio. Mudaraconsideravelmente, porem,
o modo de a~ao das for~as sociais desccntralizadoras. A moeda, os oficios e 0
comcrcio descmpenhavam agora urn papel bern maior do que naqucla epoea e
os grupos que nisso tinham sua principal ocupa~.ao, a c1asse burguesa, haviam
conquistado importancia social propria. Dcsenvolvera-se 0 transporte. Assim se
ofcreciam it organiza~iio governante do grande territorio oportunidades antes
inexistentes. Os servidores que 0 govcrnantc central enviava ao interior para
administrar e supervisionar suas posses nao achavam mais tao facH se tornarem
independentes. AMID do mais, uma proporIY3.o crescente dos servidores ja proccdia
dos cstratos urbano. Era incomparave1mente menor 0 perigo de que esses
burguescs se transformassem em rivais do governante, como sucedia quando este
era for~ado a eseolher alguns de seus auxiliares oa classe dos guerreiros, e quando
os proprios servos a quem ele favorecesse podiam rapidamente adquirir, gra~as
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as terras com que Ihes recompensava as scrvi~os, 0 poder c catcgoria social de
gucrreiro au oobre.
Entrctanto, uma catcgoria especial de pcssoas ainda conslituia autcntica
amea<;a a coesao de dominios maiores sob urn governo unico, mcsmo que sell
poder se tivesse reduzido, mudando seu modo de 3<;3,0. Nas novas circunstancias
sociais, as principais defcnsores da dcsccntraliza<;ao foram os parcnlcs mais
proximos do governante - sens tios, irmaos. filhos. ou mcsmo. embora menos,
inn.s e filhas.
a dominic e 0 maDapotio do governo DaD pertenciam nessa epoca a urn imica
individuo, mas a uma familia, a uma Casa de guerreiros. Todos os parentes
pr6ximos da Casa tinham e reclamavam direitos a pelo menos parte das
propriedades. E era uma reclama<;ao que 0 chere da Casa, durante muito tempo,
mostrou-se menos disposto Oll capaz de recusar, a medida que cresciam as posses
da familia. N.o se tratava de 11m "direito legal" no senlido modemo da palavra.
Nessa sociedade dificilmente haveria mais do que rudimentos de urn "Direilo"
geral, abrangente, aD qual ate os grandes governantes gucrreiros eslivesscm
sujeitos. E isso porque ainda nao havia urn poder geral que pudesse fazer cumprir
tal Direito. So com a forma~ao de monop6lios de governo, centralizando-se as
funryoes de administraryao, e que urn c6digo comum foi promulgado para grandcs
areas. Prover 0 sllstento dos filhos era uma obriga~ao social que freqUentcmcntc
encontramos nos ··Costumes"·. Indubitavclrnente, 56 as familias mais aquinhoadas podiam seguir esse costume. Por isso mesmo, ele possuia certo prestigio. Dc
que modo a Casa mais rica da terra, a Casa Real, poderia escapar a essa obrigaryiio
presligiosa?
As propriedades territoriais das Casas continuaram a ser, ainda que em sen lido
cada vez mais restrito, 0 que chamariamos de propriedade privada. 0 chcfe da
Casa controlava-as sob tao poueas restriry6cs, e talvez com liberdade ainda maior
do que 0 grande latifundiario haje tern sobre suas terras, ou 0 chefe de lima
grande firma familiar sabre seu capital, renda ou filiais. Da mesma mancira que
o latifllndilirio pode dividir lima de Silas propriedades para d'-Ia a 11m filho lIIais
jovem ou como dote a uma filha, sem pcrguntar aos rendciros se 0 novo seohor
Ihes agrada; ou que 0 dono da finna pode sacar capital para 0 dote da filha ou
nornear 0 fHho diretor de uma subsidiaria, sem dever aos empregados a menor
explicaryao: da mesma maneira os prfncipcs daquela fase dispunham das aldcias,
cidades, propriedades e territ6rios de seu reino. E 0 impulso que levava 0 dono
de grandes propriedades a prover seus filhos e filhas era mais au menos 0 rncsmo
em todos esses casos. Independentemente da eventual prcferencia do sobcrano
por urn dos filhos mais jovens, dota-Ios de maneira apropriada era necessario
para a preserva'1ao e ostentaryao do status da Casa; e - pelo menos aparentcmentc,

'* Coutumes, no original: costumes, pniticas, direilO consuetudinario. que na epoca tern forl;a
superior Ii lei promulgada, porque esla parcce dependcr da vontadc humana e de seu arbitrio,
enquanto a tradi~ao e 0 imemorial sao considcrados representarem a vontade e a ordena~ao de
Deus. (RJR)
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pelo menos a curto prazo - isso aumentava as probabilidades da Casa de obter
parler e permanencia. 0 fato de que esse fracionamento de posses e fun\ ncs em
favor dos parentes pusesse em risco, com grande freqilencia, precisamente 0
parler e permanencia da Cas8, muitas vezes s6 penetrava os consciencia dos

principes ap6s longas e dolorosas experiencias. Na Fran~a, Luis XIV foi realmeute
o primeiro a ticac urna conclusao completa e cabal dessa experiencia. Corn
implac8vel severidade manteve lodos as parentes - ate 0 herdeiro do trona,

tanto quanto isso foi possivel - longe de todas as fun~6es governantes e posi~6es
independentes de poder.
9. No inicio dessa linha de desenvolvimento, naquela fase inicial em que as
posses familiares dos Capeto eram pouco maiores do que as de numerosas outras
familias de guerreiros, fora imediatamente 6bvio 0 perigo inerente a qualquer
fragmenta~ao das propriedades. A amea~a direta das familias feudais vizinhas
raramente desapareeia. Esse fato fazia que cada Casa mantivesse unidas tanto a
familia como as propriedades. Sem dlivida havia rlxas, brigas, dentro da familia,
como em toda parte. Mas, ao mesmo tempo, toda ou pelo menos parte da familia
trabalhava constantemente para defender ou expandir as posses de todos. As
propriedades relativamente pequenas da Familia Real eram, como as de todas as
f~milias de guerreiros, essencialmente autarquicas, careciam de qualquer imporlands social mais extensa c, Da verdade, tinham praticamente 0 carater de uma
empresa de pequena familia. Os irmaos e filhos, e mesmo as maes e esposas dos
chefes da familia tinham voz na administra~ao da propriedade, variando conforme
suas qualidades e circunstancias pessoais. Mas dificilmente ocorreria a quem
quer que fosse separar uma parte import1nte das posses da familia e entrega-la
a um de seus membros. Os filhos mals jovens podiam receber uma pequena
propriedade aqui e ali, ou casar-se com alguma dama que a possuisse, mas

sabemos tambem da existencia de urn ou outro filho mais mo~o de Familia Real
que levou uma vida de quase pobreza.
Tudo mudou quando a Casa Real enriqueceu. Logo que os Capeto se tornaram
a familia mais rica de todo 0 territorio e, oa verdade, do pais, era impossivel
deixar que os filhos mais jovens da easa vivessem como modestos cavaleiros.

A reputa~ao da Casa Real exigia que todos os seus membros, ate os filhos e
filhas mais jovens do rei, recebessem um dote apropriado, 0 que implicava dizer
uma area consideravel que pudessem governar e da qual tirar seu sustento. Alem
do mais, nesse momenta em que os Capeto superavam, de longe, a maioria das

demais familias do pais em propriedades e riqueza, ja nao se sentia liio
agudamente 0 perigo de divisao de suas propriedades. Dessa maneira, a amplia~ao
do dominio dos Capeto fez-se acompanhar pela amplia~ao das areas que, como
apanagios, eram dadas aos filhos mais jovens do rei. A desintegra~ao iniciava-se
a partir de uma nova base.
Luis VI, 0 Gordo, deu ao filho Roberto 0 condado, nao muito grande, de
Dreux. Felipe Augusto, responsavel pela primeira grande ascensao da familia, a
~artir de circunsliincias muito dificeis, conservou com firmeza as posses que
,onquistara a Iii" duras penas. A linica coisa a que renunciou foi uma pequena
ltopriedade, St. Riquier, que concedeu • irma como dote.
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Luis VIII, contudo, deixou consignado em testamento que os condados de
Artois, Poitiers, Anjou e Maine, isto e, partes consideraveis das propriedades da
familia, embora nunea seu eenlro, deviam lomar-se apanagios de seus filhos.
Luis IX deu Alen90n, Perche e Clermont em apanagio aos filhos; Felipe III
doou a urn filho mais m090 0 condado de Valois. Poitiers, Alen90n e Perche,
porem, voltaram aos reis Capeto quando seus prlncipes faleceram sem deixar
herdeiros do sexo masculino.
Em 1285, cinco condados - Dreux, Artois, Anjou, Clermont e Valois - foram
tornados apanagios; com a morte de Carlos, 0 Belo, em 1328, 0 mlmero subiu
para nove.
Quando Felipe de Valois herdou as propriedades e a coroa dos Capeto, os
apanagios de sua casa, Valois, Anjou e Maine, foram reunificados com as
propriedades mais vastas da familia reinante. 0 condado de Chartres voltou a
coroa com a morte de outro Valois. 0 pr6prio Felipe obteve alguns novos
pequenos domlnios, entre eles Montpellier, que comprou ao rei de Maiorca.
Durante seu reinado, porem, 0 mais importante territ6rio a calr nas maos dos
Capeto foi 0 Delfinado. Com essa aquisi9iio, a expansiio dos Capeto deu urn
grande passo no rnmo leste, para aUm das fronteiras tradicionais do Imperio
Franco do Ocidente, penetrando na antiga regiiio lotarlngia - expansiio essa que
Felipe, 0 Belo, come9ara com a aquisi9iio do arcebispado de Lyon e com uma
associa9iio mais estreita com os bispos de Toul e Verdun.
A maneira como 0 Delfinado passou aos prlncipes de Paris, porem, e menos
caracterlstica da rela9iio entre as for9as centralizadoras e descentralizadoras desse
perlodo do que da importiincia dos apanagios. 0 Delfinado pertencia ao reino
arlesiano ou borguinhiio que havia surgido, em seguida ao interregno lotarlngio,
a lesle dos rios R6dano e do Saone. Seu ultimo soberano, Humberlo II, doou ou,
mais exalamenle, vendeu seus dominios ao herdeiro Capelo, ap6s a morte de seu
unico filho, de acordo com certo numero de condi90es. Inclulam elas 0 pagamenlo
de suas enormes dlvidas e, lambOm, a eSlipula9iio de que 0 segundo filho de
Felipe, e niio 0 primogenilO, e que receberia 0 Delfinado. Evidentemente, 0
Delfim Humberto queria entregar suas lerras a alguem suficientemenle rico para
pagar as somas de que necessitava. Ao doa-Ias em lestamenlo ao soberano da
Francia, evitava que se tomassem porno de disc6rdia entre oulros vizinhos ap6s
sua morte. E esse niio foi 0 unico exemplo da alra9iio que 0 imenso poder dos
Capelo despertava nos vizinbos mais fracos. A necessidade de prote9iio dos menos
forles era urn dos fatores que promoviam 0 processo de centraliza9iio e monopoliza9iio liio logo ele alingia cerlo nlvel.
Mas ao mesmo lempo 0 velho Delfim, cujo herdeiro falecera, evidenlemenle
desejava impedir que sua lerra perdesse por complelo a independencia ao passar
ao domlnio frances. Esse 0 motivo por que exigiu que 0 domlnio fosse dado em
apanagio ao segundo filho do rei. Isso implicava a expectativa de que a regiiio
se tornasse uma Casa reinante por direito pr6prio, dessa forma preservando sua
exislencia independenle. Nessa epoca, os apanagios come9avam a lomar cada
vez mais claramente esse rumo.
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Felipe de Valois, contudo, naD cumpriu 0 acordo. Dell 0 Delfinado naG ao
filba mais jovem, mas ao primogenita, lOaD, herdeiro do trona, "em reconheci~
mento" do fato, como dizia 0 documento de doac;ao, "de que 0 Delfinado se
situa na fronteira, de que urn govemo born e forte no Delfinado e necessaria
para a defesa e seguranc;a do Reina, e de que se agissemos de Dutra maneira
grande perigo para 0 fUluro do Reino poderia surgir. "90 0 perigo que acompanhava
o desmembramento do territ6rio em beneficia de filhos mais jovens ja era,
parlanta, claramente percebido, 0 que se confinna porgrande Dumero de
pronunciamentos. Persistiu, porem, a necessidade do rei de dotar convenientemente 0 filha mais jovem. Negou-Ihe 0 Delfinado ·por raz6es de seguranc;a, mas,
em seu lugar, deu-lhe a regiao de Orleans como ducado e tambem certo numero
de condados.
10. Joao, 0 Born, subiu ao pader em 1350. Sob seu predecessor, irrompera a
longa e latentc tcnsao entre as duas maiores potencias c as duas mais poderosas
Casas gucrreiras da regiao franca do Ocidente. Em 1337, iniciou-se a serie de
conflitos militares conhecida como •. A Guerra dos Cern Anos". Para os Plantageneta, soberanos da ilha, estava bloqueada toda expansao ulterior pela Europa
Continental, e mesmo os dominios que tinham nesta viveriam sob constante
amea~a ate que destrufssem a poder dos Capeto e impedissem a fonna~ao de
outra grande potencia no continente. De identica maneira, a expansao ulterior
dos soberanos de Paris estava limitada, e sua posi9ao viveria sob pcrmanente
ameaya ale que os insulares fossem subjugados ou pelo menos expulsos do
territorio continental. E foi a compulsao irresistivel dessa genuina competi9ao
que lan~ou as duas Casas e seus dependentes ao conflito e que - porquanto,
por muito tempo, nenhum dos antagonistas teve condi90es de derrotar inapelavelmente 0 outro - tornou a luta tao demorada.
Para come9ar, contudo, os reis de Paris, por uma grande variedade de raz6es,
estavam em desvantagem. Joao, 0 Born, foi capturado pelo herdeiro ingles, 0
Principe de Gales, na Balalha de Polliers, em 1356, e enviado para a Inglaterra.
Imediatamente, as tensoes latentes em seu territorio, nesse momenta governado,
como regen~e, pelo Delfim Carlos, que nao tinha ainda 20 anos de idade,
explodiram: revolu~ao em Paris, revoltas de camponeses, cavaleiros pilhando 0
campo. As tropas inglesas, aliadas a outro descendente da Casa dos Capeto e
senhor de regi6es anteriormente dadas em apamigio, 0 rei de Navarra, ocuparam
vasta extensao do oeste da Fran9a, chegando mesmo as vizinhan9as de Paris.
Joao, Born, para libertar-se, conc1uiu urn tratado com as Plantageneta e sellS
aliados, entregando-lhes toda a area interiorana que Ricardo, a Cora~ao de Leao,
fora 0 ultimo a controlar, no inicio do seculo XII. Os Eslados Gerais dos dominios
franceses, porem, convocados em 1356 pelo Delfim, declararam que 0 tratado
nao devia ser aprovado nem executado, e que a unica respasta conveniente seria
uma guerra bem-conduzida. E foi esta uma clara manifesta~ao de como a
interdependencia se tamara forte no grande dominic dos herdeiros Capeto, com
a autonomia e os interesses pr6prios dos governados tendendo a privar a
monarquia de seu caraler de urn monop6lio privado. Nessc esUigio, porem, a
lendencia apenas comeyava. Volta~am as hostilidades e 0 Tratado de Bretigny,
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que as encerrou provisoriamente em 1359, foi urn pouco mais favorsvel aos
Valois do que 0 primeiro, negociado pelo proprio Joao na Inglaterra. Nao obstante,
aproximadamente urn quarto do que Felipe, 0 Belo, possuira teve que ser cedido
aos Plantageneta, acima de tudo Poitou, Saintonge, Aunis, 0 Limousin, 0 Perigord,
Quercy e Bigorre, ao sui do Loire, juntamente com alguns outros distritos que
constituiam, com a possessio inglesa mais antiga de Guyenne, a reino de
Aquitania; e mais ao norte, Calais, as condados de Guines, Ponthieu e Montreuilsur-Mer; alem de tudo isso, tres mil hoes de coroas de ouro, em vez dos quatro
milhoes exigidos pelo tratado de Londres como resgate pelo rei. Este ultimo,
porem, urn homem digno e fidalgo, voltou da prisao inteiramente inconsciente
da extensao de sua derrota. A conduta que adotou nessa situa~ao mostrou
claramente ate que ponto ele era ainda a unica autoridade no controle do territorio
que Ihe restara, que urn dia se tomaria a "Fran~a", urn ESlado e na~ao. Achava
ele que, nesse momento, sua Casa devia ainda mais ostentosamente demonstrar
sua gloria. 0 senso de inferioridade resultante da derrota levou-o a enfalizar em
excesso 0 proprio prestigio. Pensava 0 rei que a dignidade e a gloria de sua Casa
nao podiam encontrar melhor expressao do que transformando todos os filhos
em duques quando da ratifica~ao do lratado de paz. Urn de seus prime1ros alos
apos a volta da prisao foi, por isso mesmo, transformar em ducados parIes de
seu dominio e da-Ios como apanagios aos filhos. 0 filho mais velho ja era diJque
da Normandia e Delfim; do segundo, fez duque de Anjou e Maine; ao terceiro,
Joao, deu 0 Berry e a Auvergne; e ao mais jovem, Felipe, doou a Touraine. Tudo
isso no ano de 1360.
Urn ano depois, em 1361, faleceu 0 jovem duquc de Borgonha, aos 15 anos
de idade. Dois anos antes, ele se casara com Margarida, filha e tiniea herdeira
do conde de Flandres, mas faleceu sem deixar filhos. Uma grande regiao ficava
assim sem governante com a inesperada morte do jovem duque. Compreendia
ela nao so 0 ducado da Borgonha propriamente dito, mas tambem os condados
de Boulogne e Auvergne, juntamenle com 0 condado da Borgonha, 0 FrancoCondado e outras areas situadas alem das fronleiras tradicionais do Imperio
Franco do Ocidente. Alegando rela~oes de familia algo complexas, Joao, 0 Born,
reivindicou para si toda a regiio. Nao houve ninguem a contestar-Ihe a pretensao
e, em 1363, doou-a ao filho mais jovem, Felipe, a quem dedieava especial amor.
Felipe IUlara com grande bravura a seu lado na Batalha de Poitiers e 0
acompanhara na prisao. Este seria seu apamigio, em lugar da Touraine, "sabendo
n6s disse 0 rei, "que somos detenninados pela natureza a dar a flOSSOS tilhos
o suficiente para permitir-lhes hourar a gloria de suas origens e que lemos de
ser especialmente generosos com aqueles que particulannente a mereceram u • 91
A existencia desses apansgios e sua motiva~ao demonstram inequivocamente
ate que ponto 0 poder territorial frances ainda conservava 0 carster de possessoes
de familia, mas tambem como isso promovia a sua fragmenta~ao. Sem duvida,
forles tendencias ja operavam em dire~ao conlraria, tendencias que restringiam
o carater privado ou dominial do govemo. Os grupos que representavam essas
tendencias opostas na corte serao discutidos a seguir. 0 carater pessoal e a fortuna
e infortunios de Joao, 0 Born, desempenharam urn papel em sua propensao de
H
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dotar ricamente todos os filhos, tendo em vista 0 prestlgio da familia. Essa
tendenda, parem, claramente nao devis menaS ao agu~amento da competi~iio,
que encontrou expressao ns Guerra dos Cern Anos, e que, ap6s a derrots dos

!

Capelo, dell origem a urna

demonstra~ao

insistente do riqueza de seus herdeiros.

De qualquer modo, soh Joao, a tendencia especffica das grandes propriedades
familiares foi simplesmente refor,ada, uma tendencia a qual, alem de certo ponto
de crescimento, nenhum dos representantes precedentes da Casa dos Capeto pode
resistir. E suas conseqUencias foram claras.
Ao faleeer Joio, 0 Born, a existencia e ocupa~iio da fun~iio central, a despeito
da debilita~io e da derrora, nio estavam de maneira nenhuma em dtivida. Havia
sf uma indica~io do finneza com que 0 pader do saberono central ja se assentava
em outros fun~es sociais que nao a de chefe do exercito. 0 Delfim, homem
fisicamente fraco, mas habit e experiente, dodos as tribula~oes por que passara

na juventude, assumiu 0 poder sob 0 nome de Carlos V. Era 0 titular de todas
as possessoes deixadas aos Capeto pelo Tratado de Bretigny, incluindo as que
se encontravam sob regime de apanagio. Mas, examinando atentamente a
distribui~ao

de poder, podemos ver que, sob 0 veu da soberania do rei, tendencias

eentrifugas haviam ganho novas forc;as. Mais uma vez, emergiram no dominio

dos Capeto algumas forma,oes territoriais que aspiravam mais ou menos abertamente a autonomia, rivais entre si. Mas 0 que deu a rivalidade na regiiio franca
do Ocidente seu carliler especial foi 0 fato de quase todos os envolvidos serem
descendentes da propria Casa dos Capeto. Com poucas exce~iies, eram homens
beneficiados com apanagios ou seus filhos que se enfrentavam como competidores
potenciais. Havia outros grandes senhores territoriais que nao eram membros da
Casa Real, ou pelo menos nao diretamente. Mas, na luta pela supremacia, nao
eram mais protagonistas de primeira classe.
o primeiro deles, a epoea de Joao, 0 Born, foi Carlos, 0 Mau, rei de Navarra.

Seu pai, Felipe de Evreux, era neto de Felipe III, sobrinho de Felipe, 0 BeIo e
de Carlos de Valois; sua mae era filha de Luis X e neta de Felipe, 0 Belo. AMm
disso, ele mesmo era genro de Joao, 0 Born. A ele pertenciam, alem do territ6rio
de Navarra, nos Pireneus, certo m'imero de antigos apanagios dos Capeto

destacando-se 0 condado de Evreux e partes do ducado da Normandia. Suas
possessiies estendiam-se perigosamente ate perto da pr6pria Paris.
Carlos, 0 Mau, de Navarra foi urn dos primeiros participes dessa luta, entre
prineipes dos Capeto contemplados com apamigios, pela supremacia na regiao

franca do Ocidente e, em ultima analise, pela coroa. Na primeira fase da Guerra
dos Cern Anos, foi 0 principal aliado dos Plantageneta no continente. Durante
essa guerra, exerceu por algum tempo (1358) 0 comando militar de Paris. Ate
mesrno os burgueses da cidade, ate mesmo Etienne Mareel,ficaram por urn
tempo a seu lado. Seu sonho, de arrebatar a coroa ao outro herdeiro Cape to,
pareeeu prestes a realizar-se. Na perseguic;ao desse objetivo, a condic;ao de

membro da familia real dava-the estimulo, poderes e direitos de que outros
careciam.

o Plantageneta a quem se aliou, Eduardo III, era tamhem, embora apenas
atraves da linbafeminina, parente proximo dos Capeto. Tambem era neto de
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Felipe III e sobrinho de Felipe, 0 Belo, e de Carlos de Valois; sua mae era filba
de Felipe, 0 Belo, sobrinha de Carlos de Valois e assim tinba ele urn vinculo
com as Capeto peto menDS tao proximo como 0 do rei frances a quem enfrentav8,
Joao, 0 Born, neto de Carlos de Valois.
Contlguas ao territorio dos Plantageneta, ao norte,' ficavam as regioes que
Joao, 0 Born, dera aos filbos mais jovens, os territorios de Luis, duque de Anjou,
Joao, duque de Berry, e Felipe, 0 Intrepido, duque de Borgonha, juntamente com
as terras de Luis, duque de Bourbon. Este descendia dos Capeto atraves de urn
irmao de Felipe III, Roberto, conde de Clermont, que se casara com Beatriz,
berdeira dos Bourbon; sua mae era urna Valois; sua irma fora esposa de Carlos
V; ele era portanto, pelo lado da mae, tio de Carlos VI, da mesma forma que os
duques de Anjou, Borgonha e Berry 0 eram pelo lado paterno. Esses foram os
principais atores a ocupar 0 palco nas lutas do perlodo de Joao, 0 Bom, Carlos
V e Carlos VI. A parte os Plantageneta e os Bourbon, todos eles eram senhores
de apanllgios que provinbam do patrimonio Capeto, agora lutando ao seu lado
para aumentar 0 poder da familia e, depois, conquistar a supremacia.
Nesse clima de tensoes, 0 fiel da balan~a inclinou-se inicialmente, sob Carlos
V, para 0 Valois reinaote. Ao falecer ete, seu filho e sucessor coDtava com apenas
12 anos de idade. Neste caso, como sempre, as circunstincias - acidentes, do

ponto de vista de toda a evolu~ao dos acontecimentos - estimularam certas
tendencias jll inerentes a estrutura da sociedade. A juventude e a franqueza do
Valois reinante fortaleceram as for~as centrlfugas que b8 multo tempo se vinham
acumulando e liberaram pressoes encobertas.
Carlos V absorvera definitivamente 0 Delfinado nas possessoes de sua famllia;
recuperara os territorios normandos do rei de Navarra, atem de certo mlmero de
outros apanllgios, como 0 ducado de Orleans e 0 condado de Auxerre. Ao falecer,
porem, jll bavia na terra sete grandes senhores feudais, descendentes de Sao Luis
e, portanto, da Casa Capeto. Eram denominados de "princes des fleurs de lis''';
e nesse momento bavia - afora alguns senbores menores e de porte medio, que
desde muito tinbam deixado de representar papel proprio nas lutas pelo poder"
- apenas duas grandes Casas, alem da dos Plantageneta, cujos membros nao se
inclulam na linha direta de descendencia masculina da Casa dos Capeto, os
duques da Bretanha e os condes de F1andres. Na epoca, porem, 0 conde de
Flandres so tinha uma berdeira, uma filba. Pela mao da mo~a e do futuro domlnio
sobre a Flandres surgiu, apos a morte do jovem duque de Borgonha, a quem ela
fora originariamente prometida, um inevitavel conflito entre os berdeiros dos
Plantageneta e dos Capeto. Depois de muita vacila~ao, a mao da berdeira da
Flandres foi dada fmalmente, com a ajuda do cbefe da famllia Valois, Carlos V,
ao seu irmao mais mo~, Felipe, que atraves da interven~ao do pai jll se tornara
duque da Borgonha. Os casamentos dos grandes senhores feudais eram combinados por um ponto de vista que boje cbamarlamos de puramente "comercial",
tendo em vista a expansao e 0 sucesso na competi~ao por territ6rio. Felipe, 0
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Audaz, portanlo, unificou, ap6s a morle do conde de F1andres, as terras desle
com as de Borgonha. Das auttas grandes e antigas Casas feudais no continente
restava apenas 0 ducado da Bretanba. Esse estrato mais antigo, no entanto, fora

subsliluldo por um clrculo menor de senhores terriloriais, que Iinham sua origem
na Casa dos Capelo e que eram lan~ados no conflilo pelo mecarnsmo da
competi~ao por terril6rios. As compulsOes que devido ao baixo grau de
inlegra~ao ou divisao de fun~oes presente em qualquer sociedade de economia
de troca c, sobretudo, Das sociedades de gueneiros - amea~aV8m 0 monop6lio
de poder e posse sobre grandes regioes, voltaram novamenle a primeiro plano.
Mais uma vez, ocorreu uma dessas mudan98s romo 8 desintegrs9io como 8 que,
seculos anles, resultara na desagrega~ao dos domlnios carolingios e, posterior.
mente, formara a ordem social feudal do seculo XII. Novamenle, indivlduos a
quem 0 governante supremo distribulra terras de suas largas posses lenderam a
se lornar independentes e rivais da debilitada Casa cenlral. A possibilidade de
entrarem na competi98o,

DO

cntanto, estava Iimitada

8

alguns descendentes da

CasB reinaole original, numa clara indic8Y80 da medida em que mudara a estrutura
das rela90es humanas na sociedade, da medida em que a leia humans se tornara,

pelo menos no setor agrario, um sistema de oporlunidades fechadas.
II. A rivalidade entre os mais poderosos "princes des fleurs de lis" irrompeu
imediatamente ap6s a morte de Carlos V, na lUla pela regencia e tutela do herdeiro
do lrono, que ainda era menor de idade. Carlos V nomeara regenle seu irmao
Luis, duque de Anjou, e outro irmao, Felipe, duque de Borgonha, e seu cunhado
Luis, duque de Bourbon, como tulores do filho. Fora evidenlemente a linica coisa
que pudera fazer para evitar que 0 poder caisse inleiramenle nas maos de um
linico homem. Mas era exatamenle 0 poder total 0 que Luis de Anjou e Felipe
realmenle prelendiam. Desejavam unificar a tulela e a regenda. Os conflilos
enlre os membros rivais da Casa Real lomaram todo 0 reinado de Carlos VI,
que possula pouco poder de dedsao e finalmenle sucumbiu a uma especie de
loucura.
..
De lempos em lempos, mudavam as principais figuras na luta pela supremada
enlre os parentes do rei. 0 lugar de Luis de Anjou, como mais forte rival do
duque borguinhiio, por exemplo, foi ocupado em cerlo eSlagio da luta pelo irmao
:nais mo~o de Carlos VI, Luis, que delinha 0 ducado de Orleans em apanligio.
Mas como quer que mudossem as pessoas, subsislia uma mesma a rede de
compulsoes que as impeliam: repelidamente, duas ou Ires pessoas denlro desse
clrculo pequeno de compelidores enfrentavam-se, emhora nenhuma delas eslivesse disposta ou pudesse - sob 0 risco de aniql'i1a~ao - deixar que qualquer
uma das oulros se lornasse mais forle do que ela mesma. Esses conflilos entre
as parentes do rei, contudo, necessariamente se emaranharam no conflito mais
importanle da epoca e que ainda estava bem longe de se deddir - luta com os
Planlagenela, cujos descendenles tambem se envolveram em rivalidades semeIhanles devido a a~ao de mecanismos analogos.
E preeiso entender bem a situa~ao desses membros da Casa Real: duranle loda
a vida, eles estiveram no segundo ou terceiro lugares. Seus sentimentos diziam
a cada urn deles, com freqUencia" que poderiam ser monarcas melhores e mais
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fortes do que 0 homem que, por urn acoso, era 0 herdeiro legltimo da coroa e
das principais terras. Entre eles e a meta havia, usualmente, urna unica pessoa,
muitas vezes, apenos duas ou Ires. Na Wst6ria niio faltam exemplos de pessoas
nessas condl~oes, que falecem rapidamente uma ap6s a outra, abrindo 0 caminbo
do poder para 0 seguinte oa Huha de sueessao. Mas, mesmo nesses casas, oeorriam
duras lutas com as rivais. Nessa situa~ao, a menos poderoso rararnente subia ao
trono se pertencesse a uma linhagem secundaria da famnia, ainda que fosse titular
dos melhores direilos. Sempre havia outros que Ihe contestavam esses direilos.
Os seus poderiam ser mais duvidosos, mas venceriam se fossem mais fortes. Par
tudo isso, os que estavam pr6ximos na linha de oscenMncia ao trono, e que jli
governavam apanligios de variados tamanbos, preocupavam-se em constimir e
ampliar uma base de apoio, aumentando suas posses, rendas e poder. Se niio
tinham acesso direto ao trono, seu governo nao seria menos rico, poderoso e
ostentoso do que 0 dos rivais, se posslvel superando mesmo 0 do rei que, afinal
de contas, nada mais era do que 0 maior dentre todos os rivais ou competidores.
Tais eram a situa~iio e atitudes dos parentes mais pr6ximos do fraeo Carlos
VI, seus tios - Dao todas, mas alguns - e tambem seu irmao. Com eertas
mudan~as, com possibilidades cada vez menores para 0 segundo e terceiro na
tinha, essa atitude, essa situa'rao, essas tcnsoes em volta do trona foram levadas
adiante atraves de individuos dos talentos os mais diversos, ate a epoea em que,
com Henrique de Navarra, um governante territorial relativamente pequeno
tornou-se, pela ultima vez, rei de Fran~a. E, como dissemos aclma, vestlgios
dessas tendencias siio encontrados ate 0 reinado de Luis XIV.
o competidor mais forte entre os "princes des fleurs de lis" era Felipe, 0
Audaz, filho mais m090 de Joiio, 0 Born. No come90, ele possula como apanagio
apenos 0 ducado da Borgonba. Mais tarde, anexou a seu ducado - principalmente
atraves de casamento - 0 condados de Flandres, a regiiio de Artois, 0 condado
de Nevers e 0 baronato de Doney. Seu segundo filho, Antonio, duque de Brabante
e senhor de Antuerpia, tomou-se, par casamento, duque de Luxemburgo, easando
ainda 0 tilho com a herdeira de' Hainaut. Esses foram os primeiros passos dos
senhores de Borgonha para uma expansiio por iniciativa pr6pria, voltada a
funda~ao de urn reino seguro, situado, pelo menos em parte, fora da esfera de
influencia dos reis de Paris, no territ6rio da atual Holanda.
Curso semelhante de a9iio foi adotado pelo irmiio de Carlos VI, Luis, 0 mais
forte rival de Felipe, 0 Audaz, na luta pela supremacia na Fran9a. Ambos
exploraram com grande presteza e determina9iio 0 poder da pr6pria familia. Luis
recebeu inicialmente como apanagio 0 ducado de Orleans, que sob Carlos V,
ap6s a morte de seu tio, Felipe V de Orleans, retornara ao palrimonio da coroa.
Depois, obteve tres ou quatro condados e grandes propriedades na Champagne.
Adquiriu ainda por compra - gra90S ao grande dote trazido pela esposa, Valentina
Visconti - varios outros condados, incluindo 0 de Blois. Por ultimo, atraves da
esposa, passou a ser senhor do condado de Asti, em territ6rio itatiano e, por
direito de reversao de residuos de heran~a, de varios outros territ6rios Da Italia.
Os borguinboes se expandiram na dire9iio da Holanda e os Orleans pela Italia.
No antigo territ6rio franco do Ocidente propriamente dito, as rela90es de dominio

-------------.-
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estavam consolidadas: a maior parte dessa regiiio pertencia aos reis de Londres
ou Paris; e, neste contexto, DeID mesmo urn "prince des Oeurs de lisn poderia
firmar seus direitos, ou competir pela supremacia, se nao conseguisse constituir
algum poder pr6prio de escala significativa. Da mesma forma que as velhas lutas
eliminat6rias no regime feudal p6s-caroHngio, nesse momento tensiies analogas
impeliam os membros do clrculo bem mais fechado dos grandes senhores
territoriais Capeto 8 expandir suas terras, a lutar incessantemente por maisposses.
Como meios de expansiio, porem, 0 casamento, a herany8 e a compra desempe-

nhavam agora urn papel pelo menos tao lmportante como a guerra e as rixas.
Niio foram apenas os Habsburgo que se casaram com a grandeza. Uma vez que
conjuntos relativamente grandes de propriedades, com potencial militar correspondentemente elevado, existiam entao na sociedade, indivlduos e Casas de
guerreiros que queriam ascender s6 podiam ter a esperan9a de sobreviver a um
confronto militar caso ja tivessem alcan9ado controle sobre territ6rios que os
tomassem militarmente competitivos. E esse fato demonstrava, tambem, como
haviam diminuldo verticalmente nessa fase as possibilidades de competir na
esfera da grande posse de territorios, e como a estrutura de tensiies interpessoais
necessariamente gerava monop6lios de govemo em territ6rios acima de uma ceria
dimensio.

A area franco-inglesa ainda constitula um sistema territorial interdependente.
Toda mudan9a em poder social, para vantagem ou desvantagem de uma das Casas
rivais, cedo ou tarde afetava todas as outras C, assim, 0 equilibria de todD 0

sistema. Em qualquer momento dado, poderlamos identificar, com consideravel
precisao, onde se faziam sentir as majores e as meDores tensoes. 0 balanyo de
poder, sua diniimica e curva de desenvolvimento podem ser acompanhados com
razoavel exatidiio. Por tudo isso, a Guerra dos Cem Anos deve ser considerada
nio apenas como uma serie de choques militares entre cerlo Dumero de principes
ambiciosos - embors fasse isso, tambem - mas como uma das descargas
inevit1iveis em uma sociedade iOltada de tensoes, numa sociedade que se

compunha de posses territoriais de certo tamanho, como uma seqilencia de lutas
competitivas entre Casas rivais e num sistema interdependente de domlnios no
qual prevalecia um equillbrio bastante instlivel. As Casas de Paris e Londres,
que gradualmente vieram a ser representadas por familias oriundas de Casas
Reais mais antigas, a Valois e a Lancaster, tomaram-se, grayas ao tamanho de

suas propriedades e potencial militar, os dois principais rivais. As vezes, as
aspira9iies dos soberanos de Londres - e, ocasionalmente, dos de Paris chegaram aD ponto de desejarem unificar toda a area franca do Ocidente, os
territ6rios do continente e 0 extenso reino insular, sob um linico governo. 56 no
curso dessas lutas e que se tomou inequivocamente claro como eram consideraveis, nesse esuigio do desenvolvimento social, as resistencias a conquista militar

e, acima de tudo, a subseqilente coesiio intema de urn territ6rio tiio grande e
diversificado sob urn mesmo soberano e a mesma maquina govemamental.
Pode-se indagar se, nesse estligio do desenvolvimento social, a cria9iio de um
monop6lio central e a integra9iio permanente dos territ6rios continental e insular

sob a supremacia de Londres teria sido possivel, caso os Valois tivessem sido
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completamente derrotados pelos reis da ilha e seus aliados. Como quer que fosse,
eram as Casas de Paris e Londres as principais a competir pela supremacia. Todas
8S demais tensoes competitivas os area, e aeirns de tudo as que existiam entre
os diferentes rarnas da Casa de Paris, cristalizaram-se em torno da tcosio principal
de todD 0 sistema territorial. Por isso mesmo, llcssa guerra os Valois borguinhoes,
por exemplo, ora tomavam urn partido, ora Dutro.
o avan~o da divisao de fun~oes e da interdependencia para aUm do nlve!
local nao se limitou, porem, a aproximar as diferentes unidades da sociedade
territorial franca do Ocidente ampliada, como amigas au inimigas. De modo
menos claro, mas igualmente inequ{voco, a interdependencia e as mudanc;as no
equilibrio territorial come~aram, por esss epoes, a se tornar visiveis oa arca mais
vasta da Europa ocidental como urn todo. A sociedade territorial franco-inglesa
tornou-se gradualmente, no curso de sua crescente integrac;ao, urn sistema parcial
deotra do mais abrangente sistema europeu. Na Guerra dos Cern Anos, a crescente
interdependencia de areas maiores, que sem duvida nunea deixara inteiramente
de existir, manifestou-se com toda a clareza. Principes germanieos e italianos ja
empenhavam seus interesses e poder na luta anglo-franeesa, embora desempenhassem urn papel ainda periferico. Surgia af 0 primeiro sinal daquilo que
emergiria com nitidez maior, alguns seculos depois, na Guerra dos Trinta Anos.
o continente europeu como urn todo eometyava a tomar-se urn sistema interdependente de paises, com urn equilfbrio dinamico pr6prio, no qual toda mudan~a
de poder envolvia direta au indiretamente todas as unidades, todos as palses.
Passados mais alguns seculos, na guerra de 1914-18, a primeira "Guerra Mundial"
como Coi ehamada, pudemos ver os primeiros sinais de como tensoes e mudantyas
de equillbrio, no mesmo processo sempre maior de integra~ao, afetavam nnidades
numa area bern mais ampla, palses em partes distantes do mundo. A natureza e
os estagios da monopolizatyao, para a qual evoluem as tensoes desse entrelatya,.
menta mundiaI, tal como seu possivel resultado, isto e, as unidades maiores de
governo que talvez surjam dessas Iutas - tudo issa nos apareee apenas
vagamente, como se mal tivesse despontado acima do horizonte de nossa
consciencia. Mas isso mostra pouea diferentya face as Casas territoriais e aos
grupos humanos envolvidos na Guerra dos Cern Anos. Neste easo, tambem, eada
unidade sentia apenas a aIDeatya direta que 0 tamanho ou 0 aumento das outras
implicava, porquanto as unidades maiores que Ientamente nasceram dessas lutas,
a Franya e a Inglaterra, como as denominamos hoje, difieilmente esta'riam mais
presentes na consciencia dos que as construiram do que a "Europa", para nos,
como unidade politica.
A maneira como tensoes isoladas entre grupos e Casas rivais Coram resolvidas,
como 0 equilibria entre as principais protagonistas, as Lancaster ingleses, as
Valois franceses, e a Valois de Borgonha, inclinou-se ora nesta ora naquela
direyao, como as ingleses conquistaram uma parte ainda maior da terra e mesmo
da realeza francesas, e como, finalmente, gralfas aD aparecimento de Joana d' Are,
todas as for~as que apoiavam 0 Valois frances se uniram numa bem-sucedida
resistencia e restauraram a fraco rei, primeiro para coroa-Io em Rheims e depois
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para governar em Paris - relatas de tudo issa podem ser encontrados facilmente

nos livros de hist6ria.
A questao que assim se decidia era se Londres e a i1ha anglo-normanda, ou
Paris e 0 domlnio dos soberanos da Francia, se transformariam no centro da
cristaliza~ao da antiga regiao franca do. Ocidente. A pendencia se decidlu em
favor de Paris, e 0 governo de Londres ficou reduzido a i1ha. A Guerra dos Cern
Anos acelerou e tomon irreverslvel 0 rompimento entre 0 territ6rio continental,
que 86 hesse momento se tomoo ula Francen, isla e, 0 dominio dos soberanos
da Francia, e a regiao de aUm-mar que, antes, nao passava de uma colonia dos
governantes do continente. A primeira conseqUencia da guerra foi, portanto, a
desintegra~ao. Os i1heus, descendentes dos conquistadores continentais e dos
nativos, lamaIsm-se urns sociedade separada, tamando caminho pr6prio, criando

suas pr6prias institui~iies especlficas de governo e tranSformando sua lingua
mista numa entidade de novo tipo. Nenhum dos rivais conseguira obter e manter
o controle de toda a area. Os reis franceses e seu povo perderam finalmente 0
direito ao reino da i1ha; a tentativa dos reis ingleses de derrotar seus rivais de
Paris e recolonizar 0 continente fracassou. Se 0 povo da i1ha precisava de novas
tenas, novas areas p.sra col~nizar, n.ov~s mercados~ leria: a par.tic .desse mom~
que procura-los mals longe: Os rels mgleses hav1am sldo ehmmados das lUlas
no continente pela coroa francesa. Num processo nao muito diferente, seculos
depois, na comunidade dos Estados territoriais germanicos, 0 resultado foi a
vit6ria da Prossia sobre a Austria. Em ambos os casos, como conseqUencia da
desintegra~ao, a integra~ao ficou limitada a areas menores e, dessa maneira,
tornou-se bern mais facil.
Com a expulsao dos ingleses do continente e a elimina~ao de seus reis da luta
pels supremacis, alteraram-se as tensoes e equilibria Da area. Enquanto as reis
de Londres e Paris se apoiavam urn no outro com dificuldades e enquanto a luta
entre ambos constituia 0 eixo principal das tensoes, as rivalidades colee os varios
govemantes territoriais no contfnente tinham importancia apenas secundaria.
Podiam exercer consideravel influencia oa decisao, se a luta principal se decidia

em favor de Londres ou Paris, mas nao podiam diretamente fazer que qualquer
urn dos competidores alcan~asse a supremacia.
Nesse momento, com a partida dos ingleses, a competi~ao entre os varios
govemantes territoriais, e, acima de tudo, a rivalidade entre os diferentes ramos

da pr6pria Casa dos Capeto, passou a ser a tensao dominante. 0 resultado da
Guerra dos Cern Anos nao decidiu, ou pelo menos nao de uma vez por- todas,

atraves de qual desses ramos e dentro de que fronteiras a integra~ao dos territ6rios
continentais do antigo Imperio Franco do Ocidente seria realizada. Nessa
portanto, continuou a luta.

dire~io~

Nos ultimos anos de Carlos VII, havia, alem da Casa de Paris, pelo menos
oito outras grandes Casas que podiam lan~ar seu peso nas lutas decisivas pela
supremacia. Eram elas as Casas de Anjou, AlenfYon, Annagnac, Bourbon, Bor-

gonha, Bretanha, Dreux e Foix. Todas elas ja eram representadas por varios
ramos. A mais poderosa era a Casa de Borgonha que, tendo na Borgonha e em
Frandres 0 nueleo de seu poder, trabalhava com tenacidade e urn s6 prop6sito

jeudaliz.arOo e !ormarQO do estado

131

para crlar um grande domlnio, no espa~ da antiga Lotarfngia, entre 0 Imperio
e a Fran9a. A rivalidade entre a Borgonha e os reis de Paris formava entio 0
principal eixo do sistema de territ6rios feudais do qual, com a vit6ria da ultima,
a "Fran9a" finalmente emergiria. Mas, no come90, as casas de Bourbon e
Bretanha eram tambCm centros de poder de grande importiincia.
Com excC9iio da ultima, a Casa ducal da Bretanha, todos os membros das
famllias mencionadas eram descendentes ou parentes de pessoas que haviam
recehido apanagios dos Capeto e, por conseqUencia, prolongamentos seus. 0
feudalismo senhorial p6s-carollngio "encolhera", como disse urn autor, e se
transformara em feudalismo "principesco", Capeto." Dos conflitos entre as
muitas grandes e pequenas Casas de guerreiros da regiiio franca do Ocidente,
emergira vitoriosa urna unica Casa. A regiiio se tomara um monop6lio dos
descendentes dos Capeto.
No correr das gera90es, porem, a familia e as posses territoriais por ela
acumuladas havlam se dispersado mais uma vez, e nessa epoca ramos diferentes
lutavam pela supremacla. A forma9iio do monop6lio niio ocorreu em linha reta,
como pode parecer tl primeira vista. 0 que temos ante os olhos - no perlodo
que se seguiu tl Guerra dos Cem Anos - niio e ainda a concentra9io ou
centraliza9io complelas de poder num unico lugar e nurn par de mios, mas um
estllgio no caminho para a monarquia absoluta.
TInha-se estabelecido um estado de competl9io altamente restrita. No caso
dos que nio pertenciam a uma familia particular, as possibilidades de alguem
adquirir e possuir um grande domlnio, ou ampliar 0 que ja se possufa, e assim
tomar parte nas ulteriores lutas eliminat6rias, haviam se tornado extremamente
pequenas.

VI
As Ultimas Fases da Luta Competitiva Livre e
a Posi~iio Monopolista Final do Vencedor
12. 0 que da ao processo monopolizador seu carater especial - e que os
observadores recentes, em especial no seculo XX, claro, devem levar em conta
ao estudar esse perlodo - e 0 fato de que fun90es sociais que se separaram em
tempos mais modemos ainda eram urn tanto indiferenciadas nessa fase. III
salientamos, alias, que 0 papel social do grande senhor ou principe feudal, a
fun9io de homem mals rico e detentor dos principais meios de produ9iio, a
princlpio nio se distinguia em absoluto do poder militar e da jurisdi9iio. Fun90es
hoje exercidas por diferentes pessoas e grupos' Iigados pela divisao do trabalho,
isto e, as fun96es de grande latifundiario e de chefe de govemo, constitulam,
nessa epoca em que estavam inseparavehuente Iigadas, uma especie de propriedade privada. A situa9ao se explica em parte pelo fato de que nessa sociedade,
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que ainda possula uma economia baseada na troca, embora ja em decllnio, a
terra constitufa 0 mais importante meio de produ y8.o, ate que, em sociedades
posteriores, fosse suplanlada nesse papel pela moeda. E se explica igualmente
pelo fata de que, os fase posterior, a chave de todD 0 pader monopolists, 0
monop6lio da violencia fisica, militar, e uma institui y8.o social firmemente
estabelecida que se estende por exlensa area, enquanto, no estagio precedente,

ela desenvolveu-se apenas lenlamente ao longo de seculos de luta, sobretudo sob
a forma de monopolio privado, familiar.
Estamos acostumados a separar as dUBs esferas, a "economics" e a- "politicah,
e dais tipos de fUDyaO social, a ueconomics" e a ··poUtica". Por "economica"
enlendemos toda a cadeia de atividades e instituiyoes que servem a criatyao
e aquisiyao de meios de consumo e produyao. Mas damos por certo tambem,
aD pensar em ueconomia", que a prodw;8o e, acima de tndo, a aqUiS~aO
desses meios, normalmente ocorre sem ameatra ou emprego de violencia fi .ca
ou militar. Nada e menos evidente. Em todas as sociedades de guerreiros q
possuem uma economia de troca - e nao apenas no caso delas - , a espada
e instrumento freqiiente e indispensavel para adquirir os meios de produyao
e, a violencia, meio indispensavel de produyao. So quando a divisao de funyoes
esra muito adiantada, s6 entao, como resuItado de longas lutas, forma-se urn
monopolio especializado de administrayao, que exerce as funyoes de governo.
como sua propriedade social. So quando urn monopolio centralizado e publico
de forya existe numa grande area e que a competiyao pelos meios de consumo
e produyao se desenvolve de modo geral sem intervenyao da violencia fisica;
s6 entao existem, de fato, 0 tipo de economia e de luta que estarnos
acostumados a designar pelos terrnos ueconomia" e ucompetitrao" em sentido
rnais especifico.
A relayao competitiva propriamente dila e urn fato social bern mais geral e
abrangente do que parece quando 0 conceito de "competiyao" e limitado a
estruturas econ6micas9.4 - geralmente as dos seculos XIX e XX. Surge eompetitrao em todos os casos em que certo numero "de pessoas se esfortra para desfrutar
as mesmas oportunidades, quando a demanda excede as possibilidades de
atendimento, estejam ou nao essas possibilidades controladas par monopolistas.
o tipo especifico de competiyao que vimos discutindo aqui, a chamada "livre
competicrao", earacteriza-se pelo fato de que a demanda se volta para oportunidades ainda nao eontroladas por alguem que, pessoalmente, nao pertenee ao
cirenlo de eompetidores. Essa fase de "livre eompetitrao" oeorre na hist6ria de
numerosas sociedades, se nao em todas. A "Iuta eompetitiva livre" surge tambem,
por exemplo, quando a terra e as oportunidades militares sao distribuidas entre
varias partes independentes de modo tao uniforme que nenhuma delas tern a
primazia, a predominancia na sociedade. Ocorre, por eonseguinte, naquela fase
da relacrao entre as Casas feudais de guerreiros ou entre Estados em que nenhuma
parte veneeu claramente a rivalidade das demais e ainda nao existe urn monop6lio
eentralizado, organizado. De identica maneira, ha ··luta eompetitiva livre" quando
as oportunidades financeiras de numerasas pessoas interdependentes estao relativamente bem-distribuidas. Em ambos os casas, a luta e intensificada pelo
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crescimento da popula~ao e da demanda, a menos que as oportunidades cres'ram
taxa.
Alem do mais, 0 curso tornado por essas lutas competitivas livres e relativamente pouco afetado pelo fato de que, num caso, elas sejam provocadas pela
ameat;:a e usa de violencia fisica e, no outro, apenas pela ameat;:a de decadencia
social, perda de independencia economica, ruina financeira ou tribulat;:Oes materiais.
Nas lutas das Casas feudais, as duas fonnas de violencia que distinguimos como
ffsicajmilitar e fort;:a economica agiam rnais ou menos como se fossem urna tinica.
Esses conflitos feudais tern, na sociedade moderna, uma analogia funcional tanto
na competit;:ao economica livre - , por exemplo nas lutas entre certo numero de
firmas pela supremacia no mesmo campo economico -, como nas Iutas entre
Estados pela predominancia num sistema territorial dado, uma especie de conflitos
que sao resolvidos pela violencia flsica.
Em todos esses casos, 0 que na esfera ainda nao monopolizada se manifesta
como luta e apenas urn nive! da competi9iio continua, geral, por oportunidades
limitadas, que se da em toda a sociedade. As oportunidades abertas a quem esta
empenhado na livre competit;:ao, isto e, na competit;:ao sem monopolio, constituem
por sua vez urn monopolio desorganizado, do qual esta excluido todo aquele que
e incapaz de competir por contar apenas com recursos escassos. Estes ultimos,
portanto, direta ou indiretamente dependem dos competidores hlivres e travam
entre si uma competit;:ao nao-livre por suas oportunidades limitadas. A pressao
exercida no interior da esfera relativamente independente mantem a mais estreita
rela9iio funcional com a que exercem, de todos os lados, aqueles que ja dependem
de oporlUnidades monopolizadas.
Tanto nos tempos feudais como nos modemos, a livre competit;:ao pelas
oportunidades ainda nao centralmente organizadas ou monopolizadas tende,
atraves de todas suas ramificat;:6es, a subjugar e eliminar urn mimero· sempre
crescente de rivais, que sao destruidos como unidades sociais ou reduzidos a
dependencia; a acumular oportunidades nas maos de urn numero sempre menor
de rivais; tende a dominat;:ao e, finalmente, ao monopolio. Alem do mais, 0 evento
social da monopolizat;:ao nao se limita aos processos em que pensamos normalmente quando se fala em "monopolios". A aClimula9iio de possibilidades que
possam ser convertidas em somas de dinheiro, ou pelo menos expressas dessa
maneira, foi apenas uma mudanera historica entre muitas outras que ocorreram
no processo de monopoliza9iio. Processos funcionalmente semelhantes, isto e,
que tendem a formar uma estrutura global de rela90es humanas, na qual individuos
ou gropos possaro, pela ameaera direta ou indireta de violencia, restringir e
controlar 0 acesso de outros a certas possibilidades contestadas - tais processos
ocorreram, sob grande variedade de fonnas, em pontos muito distintos da hist6ria
humana.
Nas lutas travadas em ambos esses perfodos, correu risco a existencia social
dos proprios participantes. E e esta a compulsiio por tras das lUlas. E isso 0 que
torna tais combates, e seus resultados, inescapaveis desde que surge a situaerao
basica da livre competi9iio. lao logo a sociedade inicia urn movimento desse
tipo, todas as unidades sociais existentes na esfera ainda nao monopolizada -
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quer se Irale de famllias de cavaleiros feudais, empresas economicas, lerrilorios
ou Eslados - enfrenlam sempre a mesma opyiio.
Elas podem ser ou derroladas - resolvas ou niio IUlar -, 0 que nos casos
exlremos significa prisiio, morle violenla, dificuldades maleriais, lalvez a fome,
au, nos casos mais benignos, a decadencia social e, pallanta, 8 destrui~io do
que Ihes dli significado, valor e conlinuidade tI vida, mesmo que, a seus
conlemporiineos, ou aos posleros, essas coisas pareyam conlrlirias a seu proprio
significado, eXislencia social e "continuidade" e, porlanlo, a deslruiyio que
ocorreu receba 0 assenlimenlo desse publico.
au etas podem repelir e veneer as rivais m~is pr6ximos. Neste easo, sua vida,
existencia social, esfor'tos, se coraam de exilO, conquistando·se as oportunidade$
em disputa. A meta preservs'rio da existencia social exige, os livre competif;i~;

uma expansiio conslanle. Quem niio sobe, cai. A vi16ria, por conseguinle, signific.,'
em primeiro lugar - seja ou niio essa a inlenyiio -, domlnio sobre os rivais
mais proximos e sua reduyiio ao eSlado de dependencia. 0 ganho de um neste
caso e necessariamente a perda de oulro, que se de em lermos de lerra, capacidade.
mililar, dinheiro ou qualquer oUlra manifeslayiio concrela de poder social. Mas,
alem desse ponlo, a viloria significarli, cedo ou larde, 0 confronlo e conflilo com
um rival de lamanho comparlivel ao seu; mais uma vez, a siluayiio impele a
expansiio de um e tI absoryiio, subjugayio, humilhayiio ou deslruiyio do oulro.
A mudanya nas relayoes de poder, com 0 eslabelecimenlo da dominayiio, pode
tel sido conseguida por uma 8't80 militar ostensiva au pels Carrra economics, au
atc mesrno por urn Deordo pacifico, mas, como quer que seja, tadas essas

rivalidades sio langidas, lenta ou rapidamenle, alraves de uma serie de quedas
e ascensOes, de avanyos e perdas, de significados realizados ou deslruldos, na
direyiio de uma nova ordem social, uma ordem monopolisla que nenhum dos
parlicipanles realmenle quis ou previu e que substilui a livre compeliyiio pel.
competiyiio sujeila ao monopolio. E e apenas a formayiio de lais monopolios que
finalmenle lorna posslvel regulamenlar a dislribuiyiio das oporlunidades - e,
por conseguinle, os proprios conflilos - no inleresse da colaborayiio sem alrilos,
tI qual as pessoas eslariio presas para 0 melhor e para 0 pior.
Allernativas desse lipo eram enfrentadas ja pelas famUias de guerreiros na
sociedade medieval. A resislencia dos grandes senhores feudais, e final menIe do
feudalismo dos Capeto, au principesco, 80 aumento do pader real, precisa ser
entendida nesse sentido. 0 rei de Paris era, tanto de fato como oa opiniao de
autros senhores territoriais, urn deles e nada mais. Era urn rival e, a partir de
certa epoca, 0 mais poderoso e amea~ador. Se ele ganhasse, a existencia social
desses senhores, se e que tambem nao a fisica, seria destruida; se perdessem,
aquilo que a seus olhos Ihes dava tI vida significado e esplendor - a independencia, 0 controle das posses da famnia, a honra, a posi~ao social, 0 status seria, na pior das hipoteses, aniquilado e, oa melhor, reduzido. Se veocessem. a
centraliza~ao, a domina~ao, 0 monop6lio, 0 Estado seriam bloqueados por algum

lempo. A Borgonha, 0 Anjou, a Brelanha e oulros lerrilorios permaneceram
duranle algum lempo como domfnios mais ou menos independenles. Isso podia
soar absurdo a muitos contemporaneos, em especial aos servidores reais e. em
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retrospecto, ate mesrno para n6s, uma vez que, em virtude de nosso diferente
estagio de integra9ao social, nao costumamos nos identificar com unidades
geograficamente limitadas. Mas para eles, para os soberanos da Borgonha ou
Bretanha e grande numero de seus dependentes, era especialmente importante
impedir a forma9ao em Paris de urn governo central cada vez mais poderoso,
que Ihes implicaria a queda como unidades sociais independentes.
Se vencessem, porem, cedo ou tarde os vencedores se defrontariam como
rivais, e as tensOes e conflitos decorrentes nao poderiam terminar ate que, mais
uma vez, emergisse urn poder c1aramente superior. Da mesma maneira que, na
sociedade capitalisra do seculo x/x e, acima de rudo, do seculo XX, a tendellcia
geral para a monopoliza~ao economica revela-se claramente, pouco importando
qual competidor particular triunfe e supere os outros; da mesma maneira que
uma tend~ncia analoga para a dominaftio mais clara, que precede cada caso
de monopolizaflio, cada caso de integrafdo, esta se tornando cada vel. mais
visfvel na competir;iio entre os "Estados", acima de rudo Ila Europa, da mesma
maneira, ainda, as lutas entre as Casas medievais e, mais tarde, entre os grandes
senhores feudais e territoriais, demonstravam uma clara tendencia para a
forma~ao de monop6lios. A unica diferenc;a era que, nesse caso, 0 processo
ocorria numa esfera em que a propriedade da terra e 0 govemo formavam urna
unidade inseparavel, ao passo que mais tarde - com 0 usa cada vez maior da
moeda - ela assumiu a forma combinada de centraliza9ao dos impostos e de
controle de todos os instrumentos que serviam a subjuga9ao flsica.
13. E num perlodo intermedi:irio entre esses dois est:igios - a segunda metade
do seculo XV, ap6s a motte de Carlos VII - que a rivalidade entre 0 ramo frances
dos Valois, 0 ramo borguinhao - aliado ao que restava dos senhores feudais Capeto
- , e 0 ultimo representante dos grandes senhores anleriores aos Capeto, 0 duque
da Bretanha, alingiu seu ponto culminante. Mais urna vez, for9as centrifugas se
reuniram para urn ataque concentrado contra 0 Valois de Paris, Luis XI, cuja riqueza
e poder eram surnamente perigosos para todos eles, urna vez eliminado aquele que
fora 0 maior advers:irio do rei da Fran9a, 0 rei da Inglaterra. E vendo 0 centro de
gravidade se inclinar, ameac;ador, para 0 complexo reinante frances, 0 duque Valois
de Borgonha, Carlos, 0 Temerario, veio a dizer com grande clareza 0 que a maior
parte dos rivais do rei devia ter senlido e desejado diante desse perigo para sua
pr6pria existencia social: "Em vez de urn llnico rei, gostaria que livessemos seis'"''
No inlcio, 0 pr6prio Luis XI nao levou muito a serio a missao real. Muito ao
contrmo, como principe herdeiro, agiu praticamente da rnesma forma e no mesmo
esplrito de outros grandes senhores feudais Capeto que trabalhavam pela desintegra9ao do complexo territorial frances. E residiu durante algum tempo na corte
do mais ferrenho rival da monarquia de Paris, 0 duque de Borgonha. Isso
certamente linha rela9ao com fatos que podem ser considerados de natureza
pessoal, acima de tudo 0 6dio profundo que lavrava entre Luis e 0 pai. Mas era
tambem outra prova da individualiza9ao caracterfstica da Casa mais rica do pals,
que por seu turno eslava Iigada, por apan:igios concedidos, a todos os prlncipes.
Fossem quais fossem as causas mais antigas do 6dio do Delflm Luis ao pai, 0
contrale de urn territ6rio apenas seu orientava-Ihe os sentimentos e ar;:oes para
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urna Creole comum com os Dulros rivais do pai. Mesmo depois de subir ao trona,
pensou inicialmente em vingar-se daquelcs que 0 haviam hostilizado como
principe herdeiro, inclusive muitos Ieais servidores da monarquia, e recompensar
os que Ihe haviam demonstrado amizade, incluindo numerosos adversarios de
sua Casa. 0 poder ainda era, em grau consideravel, propriedade privada,
dependendo das inclina~oes pessoais do governante. Mas ja demonstrava, assim
como tadas as grandes possessoes, urna regularidade propria muito rigorosa, que
seu titular DaD poderia contrarisr scm destruf-Io. Em pOlleD tempo, os inimigos
da monarquia tornaram-se inimigos de Luis e, os
a apoiavam, seus smigos
e servi~ais. Suas ambi'1oes pessoais identificaram-se com as ambifYoes tradicionais
do suserano de Paris, e suas qualidades pessoais - a curiosidade, 0 desejo quase
patol6gico de desvendar lodas os segredos em volta, a esperteza, a violencia
invaritivel dos 6dios e afeifYoes, ate mesmo a religiosidade ingenua e intensa, que-- --o levava a cortejar os santos, e especialmente os santos padroeiros dos inimigos,
oferecendo-Ihes presentes, como se fossem eles venais seres humanos - , tudo isso
rumava na dire9iio para a qual Luis era impelido pela sua posi9iio de governante
dos dominios tenitoriais franceses. A luta contra as for~as centrifugas, contra os
senhores feudais rivais, tornou-se sua missao decisiva, e, a Casa de Borgonha, de
seus amigos da epoca de principe herdeiro, passou a ser - como exigia a logica
imanente das funfYoes reais que exercia - sua principal adverstiria.
A luta que enfrentava nao era nada facil. As vezes, 0 governo de Paris parecia
as beiras da rulna. Mas ao fim do reinado - em parte devido ao poder que suas
grandes propriedades punham-lhe a disposi9iio, ate certo ponto por causa da
pericia com que se servia de tal poder, e parcialmente grafYas a cerlo numero de
acidentes que· 0 auxiliaram - seus rivais foram praticameote esmagados. Em
1476, Carlos, 0 Temerario, duque de Borgonha foi derrotado, em .Granson e
Murten, pelos sul90S que Luis incitara contra ole. Em 1477, Carlos perdeu a
vida, quando tentava conquistar Nancy. Dessa maoeira, 0 principal inimigo dos
Valois franceses entre os herdeiros Capeto sellS concorrentes - e, apos a exclusao
do rei ingles, seu mais forte rival - foi tambern elirninado do conflito entre os
senhores territoriais francos. Carlos deixou apenas uma filhs, Maria, pela mao e
heranfYa da qual Luis concorreu com a patencia que entao emergia lentarneote
como principal rival da monarquia parisiense no contexto eurapeu, a Casa de
Habsburgo. Aproximanda-se do fim as lutas eliminatorias oa area franca do
Ocidente com a predomimiocia e maDopolio de uma tiniea Casa, a rivalidade entre
esta, vitoriosa, e potencias de magnitude semelhante fOfa do pais passou para 0
primeiro plano. Na competi9iio pela Borgonha, os Habsburgo obtiveram sua primeira
vit6ria com a mao de Maria, e Maximiliano apropriou-se de grande parte da heran'Ya
borguinha. Esse fator eriou urna situaerao que durou mais de dois seculos, a forte
rivalidade eolle os Habsburgo e os reis de Paris. Nao obstante, 0 ducado da Borgonha
propriamente dito e mais duas aoexa~Oes diretas de suas terras voltaram ao patrim6nio
regio dos Valois. As partes do patrim6nio da Borgonha que eram especialmente
oeeessarias para completar 0 territorio frances foram incorporadas a este.
Havia agora apenas quatro Casas, ns regiao franca do Ocidente, controlando
territorios de alguma importancia. A mais poderosa OU, para sennos exatos, a
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mais importante e tradicionalmente a mais independente, era a casa da Bretanha.
Mas nenhuma delas podia mais rivalizar com a poder social de Paris. 0 domlnio
do rei frances crescera a ponto de deixa-lo fOra do alcance da concorrencia por
parte de governantes vizinhos seus. Em meio a estes, ele ocupava uma posi~ao
monopolista. Cedo ou tarde, por efeito de tratados, de violencia ou de acidentes~
todos e1es se tomaram seus dependentes, perdendo a autonomia.
Constituiu puro acidente - se assim quisennos pensar - que, em fins do
seculo XV, 0 duque de Bretanha deixasse apenas uma fiIha ao falecer, como
antes acontecera com 0 duque de Borgonha. a conflito que esse acidente provocou
mostra com grande clareza a constela9ao de for9as dominante. Entre todosos
governantes territoriais que restavam da velha area franca, nenhum era forte 0
bastante para contestar ao soberano de Paris a heranya breta. Como no caso da
heran<;a de Borgonha, 0 unico a concorrer com ele veio de fora. Neste caso,
igualmente, a questao era se urn Habsburgo ou urn Valois incorporaria a Bretanha
pelo casamento, se Carlos VIII, 0 jovem filho de Luis XI, ou Maximiliano de
Habsburgo, 0 Sacra Imperador Romano e senhor da Borgonha, cuja mao se
tamara novamente livre com a morte da herdeira borguinha. Como no primeiro
caso, 0 Habsburgo, mais uma vez, venceu e se cason com a jovem Ana da
Bretanha, pelo menos provisoriamente. Mas, depois de muita litiga~ao finalmente decidida por julgamento dos Estados Gerais bret6es - a mao da
herdeira coube, afinal de contas, a Carlos de Fran~a. as Habsburgo, protestaram,
houve guerra entre os rivais e, finalmente, chegou-se a uma soIu~ao conciliatoria:
o Franco-Condado, que se situava fora do territorio frances e "nao pertencia ao
complexo tradicional franco de terras, foi cedido aos Habsburgo; em troca,
Maximiliano reconheceu a incorpora9ao da Bretanha par Carlos VIII. Quando
Carlos VIII faleceu sem deixar filhos, seu sucessor, Luis XII, urn Valois do ramo
Orleans, imediatamente conseguiu que seu casamento fosse aoulado peto Papa e
casou-se com a viuva de 28 anos de seu predecessor, a rim de conservar-lhe a
Bretanha no patrim6nio de sua coroa. Gerando seu casamento apenas filhas,o
rei easou a mais velha, que receberia a Bretanha como herdeira da mae, com 0
herdeiro presuntivo do trono, 0 mais proximo descendente vivo da familia, 0
conde Francisco de Angouleme. a perigo de que esse importante territ6rio pudesse
cair nas maos de urn rival, acima de tudo de urn Habsburgo, resultava sempre
no mesmo curso de a<;ao. E assim, sob pressao do mecanismo competitivo, 0
ultimo territorio da regiao franca do Ocidente a preservar a autonomia no curso
de todas as Iutas eliminatoriits, aeabou se integrando nos dominios do rei de
Paris. A principio, quando 0 herdeiro do apanagio de Angouleme se tomou rei
sob 0 nome de Francisco I, a Bretanha conservou certa autonomia. A tradi93.0
de independencia de seus Estados Gerais conservou-se vivaz, mas 0 poder militar
de urn umeo territorio se tomara insignificante para enfrentar 0 grande dominio
que ja 0 cercava por todos os lados. Em 1532, foi institucionalmente confirmada
a incorpora9ao da Bretanha ao domlnio frances. Apenas 0 ducado de Alcn90n,
os condados de Nevers e Vend6me, e os dominios de Bourbon e Albret 96
continuavam como territorios independentes na antiga regiao franca, isto e, areas
que nao pertenciam aos reis de Paris nem - como a Flandres e 0 Artois - aos
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Habsburgo. Embora alguns de seus governantes, como 0 senhor de Albret ou a
Casa de Bourbon ainda procurassem fazer tudo 0 que podiam para ampliar seus
dominios e mesrno a sonhar com a coroa de rei,S!7 suas regioes nada mais cram
do que enclaves dentro dos domlnios dos reis franceses. Quem clngisse a coroa
ficava inteiramente acima da concorrencia desses senbores territoriais. As Casas
que outrora existiram nessas regioes tinbam desaparecido ou estavam reduzidas
a urn estado de dependencia. Na antiga regiao franca, os reis de Paris nao tinham
mais rivais; dal em diante, sua posi9ao assumiu cada vez mais c1aramente 0
carater de monop<llio absoluto. Fora da regiao franca, porem, processos semeIhantes haviam se desenvolvido, embora em parte alguma 0 processo·monopolizador e as lutas eliminat6rias avan9assem ate 0 ponto a que chegaram na Fran9a.
Ainda assim, os Habsburgo haviam reunido posses familiares que, em potencial
militar e fmanceiro, ultrapassavam de longe a maior parte dos outros domlni~
existentes na Europa continental. A situa9ao que se revelara atraves das sucessoes
da Borgonha e da Bretanba apresentou, a partir de come90s do seculo XVI, uma
nitidez nottlvel: a Casa dos imperadores Habsburgo e a Casa dos reis franceses,
representadas nesse esttlgio por Carlos V e Francisco I, se enfrentavam como
rivais Duma nova esesta. Ambas exerciam, em grans ligeiramente variaveis, 0
. monop6lio do poder numa vasta area; competiam por oporlUnidades e supremacia
numa esfera mais ampla que, ate enlao, nao tinha urn soberano monopolista e
porlanlo vivia ainda uma silua9ao de "livre competi~ao".E assim a sua rivalidade
tornon-se, e por urn longo periodo se conservou, 0 eixo principal do sistema mais

amplo de tensoes que tomava forma na Europa.
14. Em tamanho, 0 domlnio frances era bern menor do que 0 dos Habsburgo.
Mas tambem finito mais centralizado e, acima de tudo, auto-suficiente, mais

bem-protegido militarrnente por "fronteiras nalurais". TInha por fronleiras, a
oeste, 0 Canat da Mancha e 0 Atlantico; toda a acea costeira ate Navarra se
encontrava nesse momento nas maDS dos reis franceses. Como Crontcies sui, 0
Mediterrineo e, nesss zona, loda a costa - com a exce~ao de Roussillon e da

Cerdagne - perlencia aos soberanos franceses. A leste, 0 R6dano formava a
fronleira com 0 condado de Nice e 0 ducado de Sav6ia. Nessa epoca, a fronteira
projetava-se alem do R6dano e chegava aos Alpes no Delfinado e na Proven9a.
Ao norle dessa zona, em frenle ao Franco-Condado, 0 R6dano e 0 Saone
conlinllavam a fonnar a fronleira do reino, as parles media e baixa do Saone urn
ponco llilrapassadas. No norle e nordesle, a fronleira- ficava mais para baixo da

Fran9a alual. S6 tomando os arcebispados de Metz, Toul e Verdun e que 0 reino
se aproximaria do Reno, mas nesse lempo eles eram enclaves, postos

avan~ados

dentro do Imperio Germ"nico. A fronteira com 0 Imperio corria ligeiramente a
oesle de Verdun e, mais ao norle, aproximadamente na regiao de Sedan. Tal como
o Franco..Condado, os condados de Flandres e Arlois pertenciam aos Habsburgo.

Uma das primeiras quesloes a decidir na luta pela supremacia era ate que ponto
a fronteira avam;aria nessa are'a. Durante finito tempo,

0

dominio frances ficou

contido denlro desses limiles. S6 nos anos Jntre 1610 e 1659 e que a regiao de
Artois, juntamente com a area entre a FranlJa e os tres arcebispados e - urn novo
enclave dentro do hnperio - a alta e baixa Alsacia, foram assimiladas; so entao a
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se aproximou do Reno'" Grande parte do teni16rio que hoje constitui a Fran9a
estava reunido sob um Unico govemo. A Unica quesllio em dlivida era a medida da
possfvelextensiio dessa unidade, a quesllio se e onde cia encontraria fmalmente suas
fronteiras "naturais", isto e, facilmente defensaveis, no sistema europeu de teusOes.
Alguem que pensasse retrospectivamente a partir de um Estado, de uma
sociedade com monop6lio eslllvel e centralizado de violencia flsica, um frances
que vivesse na Fran9a ou um alemio na Alemanba, provavelmente acharia natural
a existencia desse monop6lio de violencia, a unifica9io de areas desse tamanbo
e .tipo. Haveria de considerar isso certo, litH, e mesmo 0 resultado de um
planejamento consciente. Em conseqilencia, tenderia a observar e avaliar as ayoes
especlficas que culminaram nesse ponto em termos de sua utilidade para uma
ordem que the pareceria evidente por si mesma e autojustificavel. Inclinar-se-ia i
a preocupar-se menos com os dHemas e necessidades reais, baseados nos quais
g\'Upos e pessoas agiram no passado, menos com seus pianos diretos, desejos e
interesses, do que com a questao se isto au aquila era bom au mau para a situa~io
com que se identificava. E exatamente como se os atores do passado ja tivessem
ante os olhos uma antevisio profetica daquele futuro que para ele e Ilio evidente
e, talvez, tio bem consolidado, louvaria ou condenaria esses atores, concederIhes-ia notas na medida em que seus atos levassem ou nio ao resultado almejado.
Atraves dessas censuras, de manifesta90es de satisfa9io pessoal, de opinioes
subjetivas ou partidarias sobre 0 passado, porem, geralmente bloqueamos nOsso
acesso as regularidades e mecanismos fonnativos elementares, a croniea estrutliral
e Ii sociogenese reais das forma90es hist6ricas. Essas forma90es sempre se
desenvolveram na luta entre interesses opostos ou, mais exatamente, na solu~io
de interesses ambivalentes. 0 que nesses contlitos finalmente chegou a seu fim
ou se fundiu em novas forma90es, Ii medida que os principados se moldavam
em reinos e depois 0 poder real se transformava no Estado burgues, nio foi
menos indispensavel do que 0 vitorioso para gestar essas novas formayoes. Sem
a90es violentas, sem as for9as propulsoras da livre competi9io, nio teria havido
monop6lio de for9a e, des tarte, nenhuma pacifica9io, nenhuma supressio e
controle ,da violencia em grandes areas.
As ramificarroes do movimento que culminou integrando regioes cada vez
maiores em volta do ducado de Francia, como seu centro da cristaliza~io, mostram
bern que a integra9io final da antiga area franca do Ocidente decorreu de uma
serie de provas eliminat6rias, num processo irresistivel de enlrelarramentos, e
que disso muito pouco resulton de uma visio profetica ou de urn plano rigoroso
aD qual aderissem todas as partes individuais.
uIndubitavelmente disse cerla vez Henri Hauser,99 Uba sempre alga ligeiramente artificial quando a individuo, de sua posi~io a posteriori, olba a hist6ria
de tras para a frente, como se a monarquia administrativa e a Frantra centralizada
de Henrique II tivessem sido destinadas, desde 0 comerro dos tempos, a nascer
e a viver dentro de detenninados limites....•
S6 se nos transportarmos, por urn momento, para a paisagem do passado e
presenciannos as Iutas entre as muitas Casas guerreiras, conbeceremos suas
necessidades vitais, seus objetivos imediatDsj apenas se, numa unica palavra,
H
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tivermos aos olhas loda a precariedade de suas lutas e existencia social, e que
poderemos compreender como era provavel a formayiio de urn monop6lio nessa
area, mas tambem como seriam incertos seu centro e fronteiras.
Ate cerlo ponto e verdade, no que interessava aos reis franceses e a seus
representantes, 0 que se disse cerla vez sobre 0 pioneiro americana: uEle nao
queria loda a terra. Queria simplesmente a terra que ficava junto a sua~ "100

j

II

Esss formula'Y3.o simples e precisa expressa muito bern como, a partir do
entrela'ramento de incontaveis interesses e inteneroes individuais - quer tendessem a mesrna direcy3.o au a direcyoes divergentes e hostis -, surgin algo que nao
foi planejado nem foi intenyiio de qualquer urn desses indiVldU~' mas emergiu
a despeito de suas intenyoes e ayoes. E realmente al se encontr todo 0 segredo
das configuracyoes sociais, sua dinamica irresistivel, suas regulari des estmturais,
o carliter de seu processo e de seu desenvolvimento, e e esse 0 segredo da
sociogenese e da diniimica das relayoes.
as representantes da monarquia francesa tinham sem duvida, em virtude de
sua posir;ao mais central nas l1ltimas fases do movimento, intenc;oes e raios de
ayiio mais amplos no processo de integrayao do que os pioneiros americanos
isolados. Mas tambcm eles so percebiam com c1areza os poueos passos imediatamente a seguir e 0 pedayo de terra contlguo, que tinham de obter para evitar que
caisse nas maos de outros, impedindo assim que wn vizinho ou rival incomodo se
tornasse mals forte do que cles. Ese alguns dentre eles de fato concebiam a imagem
de urn reino maior, essa imagem foi, durante muito tempo, mais a sombra dos
monop6lios passados, urn reflexo das monarquias carolingia e franca do Ocidente,
mais urn produto da mem6ria do que da profecia ou de urn novo conceito do futuro.
Neste particular, como sempre, do emaranhado de inwneniveis interesses, planas e
ac;6es individuais, emergiu urn Unico fenomeno, urna regnlaridade que pauton a
totalidade dessas pessoas emaranhadas e que nao foi intenyiio de nenhurna, dando
origem a urna formayao que nenhum dos atores realmente planejara: urn Estado, a
Franc;a. Par isso mesmo, a compreensao de uma formac;ao desse tipo requer uma
ponte para urn nlvel ainda pouco conbecido da realidade: 0 nlvel das regularidades
imanentes aos relacionamentos sociais, 0 campo da din~mica das relar;6es.

VII
Distribui~iio das

Taxas de Poder no Interior
da Unidade de Governo:
Sua Importancia para a Autoridade Central:
A Forma~iio do "Mecanismo Regio"
15. Distinguimos, acima, duas fases principais no desenvolvimento dos
monop6lios: a fase da livre competiyiio, tendendo para a formayiio de monop6lios
privados, e a gradual transformar;ao desses monopolios hprivados em hpubli_
H
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COSH. Urn estudo rnais atento desse movimento, porem, mostra-nos que ele nao
consistiu numa simples sucessao de tendencias. Embora a "abertura dos
lDonop6lios no curso dessa mudan'ta s6 alcance a plenitude e se tome urn
fenomeno dominante num estAgio posterior, as estruturas que nela eulminaram
ja estavam presentes e ativas na fase em que, em meio a numerosas lutas, 0
monop6lio de poder lentamente foi emergindo sob a forma de uma posse privada.
Indubitavelmente, a Revoluyiio Francesa, por exemplo, constituiu um grande
passo para a abermra do monop6lio da tributayiio e da forya flsica na Franya.
Nesse easo, os monopolios passaram, de fato, para 0 pader ou, pelo menos, para
o controle institucionalmente garantido de amplas classes sociais. 0 dirigente
central, qualquer que fosse 0 titulo que ostentasse, e todos aqueles que exereiam
pader monopolista, tornaram-se, mais inequivocamente do que antes, uns funcionarios entre outros, na eomplexa teia de uma sociedade baseada na divisao
de funyoes. A dependencia funcional deles face aos representantes de outras
fun't0es sociais tomara-se tao grande que se manifestava claramente na organiza'tao da sociedade. Contudo, essa dependencia funeional dos monopolios e de
seus diretores face a outras funfYoes da sociedade ja estava presente nas fases
anteriores. Simplesmente era menos desenvolvida e, por essa razao, nao se
expressava de modo direto e inequivoco na organizss:ao e estrutura institucional
da sociedade. Por isso, 0 poder do govemante monopolista teve, no inicio, mais
ou menos 0 carliler de "posse privada".
16. Conforme jli notamos, manifestam-se tendencias a algum tipo de "abertura" do monop6lio de uma unica familia desde que se reunam certas condiyoes
- a saber, quando a area controlada ou suas posses comefYam a crescer fiuito
- mesmo em sociedades em que vigora a economia de troca. 0 que denominamos
ufeudalismo", 0 que descrevemos acima como a aerao de foryas centrifugas, nada
mais foi do que uma expressiio de tais tendencias. Indicava que a dependencia
funeional do senhor face a seus servidores ou suditos, isto e, face a urn estrato
mais largo, estava aumentando. Culminou ela ao transferir-se 0 controle da terra
e do poder militar, das miios de uma linica familia de guerreiros e de seu chefe,
em primeiro lugar para a hierarquia de seus servidores mais chegados e parentes
e depois, em alguns casos, para toda a soeiedade de guerreiros. Ja observamos
que na sociedade feudal, a "abertura", como resultado das peculiaridades da
posse da terra e dos instrumentos de violencia, implicou a dissolu~ao do
monop6lio eentralizado - mesmo que apenas frouxamente centralizado - e
assim levon a transforma'tao de uma tiniea grande posse monopolista em grande
numero de outras menares e, assim, a uma fonna descentralizada e menos
organizada de monop6lio. Enquanto a posse da terra se conservasse a forma
dominante de propriedade, novas mudanyas nesta ou naquela direyiio podiam
oeorrer: 0 estabelecimento de supremacia dentro da livre competi'tao, a reuniao
de gran des areas e massas de guerreiros sob urn unico senhor supremo; tendencias
a descentraliza~ao sob seus sucessores, novas lutas em distintos estratos de seus
servidores, de suas rela~oes ou de sellS suditos, novas tentativas de conquistar a
supremacia. Todo esse fluxo e refluxo de centralizayiio e descentralizayiio podia
as vezes - dependendo de fatores geograficos ou climaticos, de formas econoH
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micas partlculares, dos tipos de animais e plantas de que se alimentavam as
pessoas, e. sempre em conjunto com a estrutura tradicional da religiiio organizada
-, tudo isso podia levar a uma complexa mescla de sedimenta~Oes produzidas
pelas varias mudan~as. A hist6ria de outras sociedades feudais niio-europeias,
em toda a parte, segue a esse respeito 0 mesmo modelo. Por mais que esse tipo
de tluxo e retluxo se possa detectar, na hist6ria da Fran~a, porem, aqui este
movimento, em compars9io com 8 maioria das oulra8 sociedades, seguiu -uma

trajet6ria relatlvamente reta.
a ritmo que repetidamente amea~ou provocar a dissolu~iio dos grandes
monop6lios de poder e terras foi modificado e acabou se. rompendo apenas na
medida em que, com a crescente divisiio de fun~oes na sociedade, a moeda, e
niio mais a terra, tomou-se a forma dominante de propriedade. S6 entiio e que
o grande monop6lio centralizado, ao passar das miios de um llnico soberano ou
. de um pequeno clrculo para 0 contrule de um clrculo maior, em vez de se
fragmentarem grande nllmero de areas menores, como ocorreu a cada avan~o
da feudaliza~iio, safreu uma lenta transforma~o, convertendo-se, centralizado
que era, em instrumento da sociedade funcionalmente dividida como um todo e,
acima de tudo, no 6rgiio central do que cbamamos de Estado.
a aumento do uso da moeda e da troca, juntamente com as forma~Oes sociais
que as empregavam, manteve uma rela~iio reclproca permanente com a forma e
o desenvolvimento do poder monopolista dentro de uma area particular. Essas
duas series de fenomenos, em entrela~amento constante, impeliram-se mutuamente para cima. A forma e 0 desenvolvimento dos monop6lios de poder foram
intluenciados de todos os lados pela diferencia~iio da sociedade, 0 aumento do
emprego da moeda e a forma~iio de classes que a ganbavam e possulam. Por
outro lado, 0 sucesso da pr6pria divisiio do trabalho, a prote~iio de rotas de
comercio e mercados em grandes areas, a padroniza~iio da cunbagem e de todo
o sistema monetlirio, a garantia da produ~o pacifica contra a viollincia flsica e
uma abundiincia de outras medidas de coordena~o e regula~iio, dependiam
fortemente da forma~iio de grandes institui~oes monopolistas centralizadas.
Quanto mais, em outras palavras, os processos de trabalho e a totalidade de
fun~oes na sociedade se tomavam diferenciados, mais longas e mais complexas
se estendiam as cadeias de a~es individuais que teriam que se interligar para
que cllda a~iio preenchease sua finalidade social, msis claramente emergia uma
caracteristica especlfica do 6rgiio central: seu papel como coordenader e regulader supremo das configura,oesfuncionalmenre diferenciadas em ge~al. A partir
de certo grau de diferencia~iio funcional, a complexa teia de atividades humanas
inter·relacioDadas simplesmente nio podia continuar a crescer, ou sequer Cundonar, sem 6rgiios de coordena~iio em um nlvel correspondentemente alto de
organiza~iio. Note-se que esse papel niio faltou de todo nas institui~es centrais
de sociedades de organiza~iio mais simples e menos diferenciadas. Ate mesmo
sociedades frouxamente organizadas, como em muitos Estados autlirquicos dos
seculos IX e X, precisaram, em certas condi~oes, de um coordenador supremo.
Se urn inimigo poderoso ameaQ8v8 de fora, tomando necessaria a guerra, era
preciso que houvesse alguem para assegurar a colabora~iio dos muitos cavaleiros,
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para lhes coordenar as atividades e tomar as decisoes finais. Nessa situa~io,
emergia com mais clateza 8 interdependencia dos mnitos govemantes dispersos.
Todos os indivlduos ficariam amea~ados se 0 exercito niio conseguisse agir em
comum. E urna vez que, Dessa situa~ao, aumentava consideravelmente a depen~
dencia de todos face a um govemante central, 0 rei, 0 mesmo acontecia com sua
importiincia e poder social - contanto que ele cumprisse sua fun~iio social,
contanto que niio fosse derrotado. Mas, quando desaparecia a amea~a extema au
a possibilidade de expansiio, tomava-se relativamente tenue a dependencia de
indivlduos e grupos face a um centro coordenador e regulador supremo. Essa
fun9iio somente se tomou 0 trabalho pennanente, especializado, do 6rgiio central
quando a sociedade, como um todo, se mostrou mais e mais diferenclada, quando
sua estrutura celular, lenta mas incessantemente, formou novas fun~oes, novos
grupos profissionals e novas classes. S6 entio os 6rgiios centrals reguladores e
coordenadores necessarios para a manuten~ao de toda a teia social se tomaram
tio lndlspensavels que, embora altera~oes na estrutura de poder pudessem
substitulr seus ocupantes e mesmo suas orgauiza~oes, elas niio podlam dissolvelas, como antes acontecera, no curso da feuda1iza~ao.
17. A fonna~iio de 6rgiios centrais de forte estabilidade e especializa~iio em
grandes regloes constitulu um dos aspectos mais notlivels da hist6ria ocidental.
Confonne antes dlssemos, houve 6rgiios centrals de algum tipo em todas as
sociedades. Mas como a dlferencia9iio e a especlaliza~iio de fun~oes socials
atinglram um nlvel mais alto no Ocidente do que em qualquer outra socledade
na Terra - e como em outras regloes elas s6 com~aram a atinglr esse nlvel
atraves do lmpulso dado pelo Ocidente -, fol no Ocidente que os 6rgiios centrals
especializados atinglram um grau ate entio desconbecldo de estabilidade. Niio
obstante, as 6rgios centrais e seus funcionarios nio obtiveram necessariamente
o poder social correspondente tI sua crescente importiincla como coordenadores
e reguladores sociais supremos. Caberia supor que, com a centraliza~iio em
.marcha e 0 controle e supervlsiio mals rigorosos de todo 0 processo social por
autoridades estlivels, se alargasse a fenda entre govemantes e govemados. 0
curso da hist6ria, porem, mostra um quadro diferente. A hist6ria do Ocldente
certamente niio carece de. fases em que os poderes da autoridade central foram
tio grandes e amplos que podemos falar, com alguma justi~a, em hegemouia de
govemantes centrals lsolados. Mas exatamente na hist6ria mals recente de multas
sociedades ocidentals houve tambem fases em que, a despeito da centraliza~iio,
o controle das pr6prias lnstitui~oes centralizadas era tio dlsperso que se tomava
dlflcil dlstingulr claramente quem eram os govemantes e quem os govemados.
Variava a liberdade de decisiio investida nas fun~oes centrais. As vezes, aumentava; assim, as pessoas que exerciam essas fun~oes adquiriam 0 aspecto de
"govemante". Ocaslonalmente, dlminuia, sem centraliza~iio, ou a importiincia
dos 6rgaos centrais, como centros mais elevados de coordena<;io e regula~io,
era reduzlda. Em outras palavras, no caso dos 6rgiios centrals, como alias no .
tocante a todas as demals fonna~Oes socials, duas caracteristicas precisam ser
distlnguidas: afum;:ao na rede humana a que pertencem e a poder social inerente
a essa fum;:ao. 0 que chamamos de "govemo" nada mals e, na sociedade
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altamente diferenciada, do que 0 pader social espccifico com 0 qual certas
fUll';6es, acima de tudo as fun't0es basicas, investem sellS ocupantes em rela~ao
aos representantes de outras funt10es. 0 parler social, contudo, e detenninado,
nQ caSQ das mais elevadas fUllI;6es cenlrais de uma sociedade altamente difcrcndada, exatamente da mesrna maneira que lodos as mais: ele correspondc - Se
essas funyoes miD estao vinculadas a urn cantrale permancnle de Uln pader
monopolista herediuirio individual - exclusivamente ao grau de dependencia
das varias fun'foes interdcpendentes entre si. 0 crcscimento do hpader" de
fundonatios centrais conslitui, em sociedades com alta divisao de funyoes, uma
manifestac;8.o do fato de que, nessa sociedade, esui aumcntando a dependcncia
de outros gropos e classes face a urn 6rglio supremo de coordena~ao e regula y3.o.
Vma queda no ultimo aparece-nos como uma limital;ao do primeiro. Nao apenas
os primeiros eshigios da fonnacy3.o de Estados, que sao fundamentais para 0
presente estudo, mas tambem para a historia contemponinea da configuracyiio de
Estados no Ocidente, oferecem exemplos suficientes de tais mudancyas no poder
social dos funcionarios centrais. Todos cles constituem indicacyoes bastante
seguras de mudancyas especificas no sistema de tensoes na sociedade em gera\.
Neste particular, mais uma vez. por baixo de todas as difereu'Yas entre as estruturas
sociais, encontramos certos mecanismos de entrelacyamento social que - pelo
menos nas sociedades mais complexas - tendem de modo muito geral para
a redu~iio ou 0 aumento do poder social das autoridades centrais. Seja a
nobreza e a burguesia. ou a burguesia e 0 proletariado, ou sejam, em conjunto
com essas divisoes maiores, urn circulo governante menor, como as coteries
rivais na corte do principe ou no apare1ho partiddrio ou militar supremo, que
formam os dois polos do eixo de tensoes decisivo na sociedade numa dada
epoca, e sempre urn conjunto muito bem-definido de relacyoes de poder social
que fortalece a posicy3.o da autoridade no centro, e urn conjunto diferentc que
a debilita.
Aqui se faz necessario estudar, brevemente. a dinamica da configuracyao
humana que detennina 0 poder da autoridade central. 0 processo de centralizaCYllo
social no Ocidente. particularmente na fase em que estavam seudo farmados os
"Estados". permanecera incompreensivel, tal como 0 proprio processo civilizador, enquanto as regularidades elementares da dinamica das configuracyoes forem
ignoradas como meios de orientacyao e como guias para 0 pensamento e as
observacyoes. Nas secyoes precedentcs, mostramos essa "centraliza<;ao". ou formac;ao de Estados, do ponto de vista da luta pelo poder entre vadas Casas e
dominios de principes, ista e, do ponto de vista do que hojc chamariamos l;ie
"assuntos extemos" desses dominios. Neste momento, coloca-sc 0 problema
complementar: temos a tarefa de estudar os processos constitutivos da configurac;ao humana dentro de uma das unidades que conferem a autoridade central em compara~ao com a fase precedente - urn poder e durabilidade especiais e,
dessa fonna, dotam toda a sociedade com a forma de HEstado absolutista". Na
realidade historica, esses dais processos - mudanc;as de poder entre classes
detltro de uma mesma unidade, e deslocamentos no sistema de tens6es entre
unidades diferentes - constantemente se entrelac;am.
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No curso da lut8 entre diferentes dominios territoriais, uma umea easa
principesca - confonne moslramos acima - supera, lentamente, Lodas as demais.
Assume, assim, a fun~ao de reguladora suprema de uma unidade maior, mas nao

eria essa fun9iio. Apropria-se dela em virtude do tamanho de suas posses,
acumuladas no curso das lutas, e do cantrole monopolists que exerce sabre

0

exercito e a tributa9iio. A fun9iio propriamente dita deriva sua forma e poder da
ereseente diferencia9iio de fun90es na sociedade como um todo. Desse aspeeto
pareee, a primeira vista, inteiramente paradoxaI que 0 suserano, nesss fase
primitiva da forma9iio do Estado, venha a eonquistar um poder social assim
enorme. Isso porque, desde os 1ms da Idade Media, com 0 rapido aumento da
divisao de fUDyoes, a manarquia tornou-se carla vez mais dependente de oUlras
funyoes. Precisamente nesss epoes, as cadeias de 8 yaD baseadas Da divisiio de
funyoes comeyaram a assumir urn alcance e uma durabilidade que naD cessararn
mais de crescer. A autonomia dos processos sociais, a caractedzac;:ao de quem
detem a autoridade central como urn funcionado, a que veio a receber expressao
institucional mais clara ap6s a Revoluc;:ao Francesa, sao bern mais importantes

nessa epoea do que na Idade Media. A dependencia dos senhores eentrais face

a receita

gerada por seus dominios canstituiu uma clara indicac;:ao desse fato.
Luis XIV estava incomparavelmente mais preso a essa vasta e autonoma rede de
cadeias de ac;:oes do que, par exemplo, Carlos Magno. Como, entio, a govemante

central nessa fase teve uma tal liberdade de decisiio e um tal poder social que
nos aeostumamos a ehama-Io de governante "absoluto"?
Niio era apenas 0 eontrole monopolista do poder militar do principe que
mantinha em seus lugares as demais classes no territ6rio e, especialmente, os
poderosos gropos dirigentes. Devido a uma constelac;:ao social peculiar, nessa

fase a dependencia desses grupos face a um eoordenador e regulador supremo
da estrotura -

e de suas tensoes -

era tao grande que, querendo ou nao, eles

renunciaram durante muito tempo a lular pelo eontrole e a participar das decisoes
mais importantes.

Essa eonstela9iio peculiar niio pode ser eompreendida a menos que levemos
em conta uma caracteristica especial dos relacionamentos humanos que estavam
surgindo com a crescente divisao de func;:oes na sociedade: sua ambivalencia.

declarada ou latente. Nas rela90es entre individuos, e tambem entre diferentes
estratos funcionais, manifestava-se mais fortemente urna dualidade ou mesmo
multiplicidade de interesses especfficos, na mesma medida em que se ampliava
e adensava a interdependencia social. Nessa situac;:ao, todas as pessoas, todos os
gropos estados ou classes eram, de alguma maneira, dependentes uns dos outros.
Eram amigos, aHados ou parceiros em potencial; e, ao mesmo tempo, adversarios,
concorrentes ou inimigos em potencial. Em sociedades sujeitas it economia de
troca, observam-se ocasionalmente inequivocos relacionamentos negativos de
inimizade pura e total. Quando nomades invadem urn territ6rio colonizado, nao
precis8 haver em suas relac;:oes com os colonas a menor trac;:o de dependencia
fundonal mutua. Entre esses grupos, existe uma inimizade pura ate a morte.
Muito maior nessas sociedades, tambem, e a possibilidade de relacionamentos
de dependencia mutua, clara e sem complicac;:oes, amizades sem reservas,
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alia098S, relacionamentos de arnor. ou servi90. Na colors98o peculiar (em
preto-e-branco) de nuroerosos livros' medievais, que com freqUencia em nada
moos falam do que em bons amigos OU viloes, manifests-se sem matizes a maior

susceptibilidade da sociedade medieval face a relacionamenlos desse tipo, Sem
duvida, nesse eslllgio, as cadeias de inlerdependencia funcional eram relalivamenle curtas - por isso as rapidas mudan~as de um exlremo a oUlro, e a facil
Iransforma~ao de antizaOO firme em inimizade violenta, ocorriam com maior
'freqiiencia. Tomando-se os inleresses e fun~6es sociais cada vez mais complexos
e ~ontradit6rios, encontramos no comportamento e sentimentos das pessoas uma
cisao peculiar, a

coexi~tencia

de elementos positivos e negativos, urns mistura

de afelo e antipatia mliluos em propo~6es e

nuan~as

varillveis. As possibilidades

de inimizade pura, inequ£voc8, diminuem; e se evidencia mais e mais 0 quanto
as 8tOS cometidos contra urn adversario amesyam tambem a existencia social de

,
, '
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quem os perpelra, perlurbando assim 0 mecanismo illieiro das cadeias de alos,
das quais lodos sao paries. Seria necessario fazer uma digressilo muito grande
para estudar em detalhes essa ambivaUncia de interesses, que e fundamental,
suas conseqiiencias na vida polltica ou na conSlllui~ao psicol6gica do indivlduo,
bem como sua sociogenese em rela~ilo a divisao de fun~6es em progresso. Mas
o pouco que ja se disse acima mostra que ela foi uma das caraclerlslicas eslrulurais
mais imponanles das sociedades altamenle desenvolvidas, e urn falor de .lta
relevilncia na modela~ao de uma conduta civilizada.
Cada vez mais ambivalentes, com a crescente divisio de

fun~oes,

tomaram-se

as rela~6es enlre as aiferentes unidades de poder. As rela~es entre os Estados
de nossa pr6pria epoca, acima de ludo na Europa, ofefecem um claro exemplo
nesse particular. Mesmo que a inlegra~ilo e divisilo de fun~6es elltre eles nilo
lenham ainda avan~ado tanto quanlo a divisao de fun~6es denrro deles, aind.
assim, qualquer choque ntilitar amea~a de tal modo essa reOO allamente diferenciada de

na~oes

como urn todo que, no fim,

0

vencedor se encontraria em urna

posi~ao

seriamente abalada. Ele nao, pode mais - nem quer - despovoar e
devaslar 0 pals inimigo 0 suficienle para nele instalar parle de. sua pr6pri.
popul.~ao. Ii obrigado, no inleresse da vil6ria, a destruir lanlo quanlo posslvel
o poderio induslrial do inimigo e, ao mesmo lempo, no inleresse de sua pr6pri.
paz, a tentar, dentro de certos limites,· preservar ou reconstruir esse aparato

induslrial. Pode conquislar possessoes coloniais, proceder a revisilo de fronleiras,
obter mercados de exporta~ao e van~gens economicas ou militares, em suma,
pode promover 0 aumenlo geral de seu poder. Mas"exatamente porque nas lulas
de sociedades baslanle complex.s cada rival e adversario e, ao mesmo tempo,
um parceiro na linha de produ~ilo da mesma maquinaria, toda mudan~a subita e
radical nom selor dessa rede inevitavelmenle provoca perturba~ao e mudan9as em
outro. Para sennos exatos, nao deixa de operar, por essa razio,

0

mecanismo da

competi~ilo

e do monop6lio. M.s os conflitos inevilllveis tomam-se cada vez mais
arriseados para todo 0 precario sislema de na~6es. Ainda assim, atraves dessas
pr6prias lens6es e suas descargas, a configura~ao lentamenle se move para urna form.
mais inequlvoca de hegemonia e pam urna inlegra~ilo - talvez, no inicio, do tipo
federativo -

de unidades maiores em tomo de centros hegem6nicos especificos.
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Da mesma maneira, as rela~oes entre diferentes classes sociais denlro de um
domlnio tomam-se, com 0 avan~o da divisao de fun~oes, cada vez mais
ambivalentes. Nesta situa~ao, tambem, num espa~o mais restrito, grupos cuja
existencia social e mutuamente dependente, atraves da divisao de fun~oes, lutam
por certas oportunidades. Eles sao, simultaneamente, adversarios e parceiros. Ha
sltua~oes extremas em que a organiza~ao da sociedade funciona mo mal, e as
tensoes nela se tomam mo fortes, que grande parte das pessoas e classes que
nela vlvem "nao se Importa mals". Nessa situa~ao, 0 lade negativo das rela~oes
amblvalentes, a oposl~ao de interesses, pode domlnar a tal ponto 0 lado posltlvo,
ou seja, a comunidade de interesses que surge da Interdependencia de fun~oes,
que ocorrem vlolentas descargas de tensoes, bruscas mudan~as no centro de
gravldade sociale a reorganiza~ao da sociedade numa base social modificada.
Ate que chegue essa situa~ao revolucionliria, as classes ligadas entre sl pela
dlvlsao de fun~oes sao lan~adas de um lado para 0 outro, por seus interesses
dlferentes e contradit6rlos. Oscllam entre 0 desejo de obter grandes vantagens
sobre seus adversarlos socials e 0 medo de arrulnar todo 0 aparato da sociedade,
de cujo funclonamento depende sua exlstencia social. E e essa a constela~ao, a
forma de relacionamentos, que fornece a chave para a compreensao das mudan~as
no poder social dos funcionarios centrals. Se a coopera~o entre poderosas classes
funclonals nao provoca diticuldades especials, se sens conflitos de interesse nao
sao suticientemente fortes, para esconder delas sua dependCncia mutua e para
amea~ar 0 funclonamento de toda a maquina social, 0 ralo de a~o da autoridade
central se ve restrlngldo. Mas ele tende a aumentar quando cresce a tensao entre
certos grupos dlrigentes da socledade. Atinge 0 nlvel 6limo quando a malaria
das classes funcionais estll alnda mo Interessada em preservar sua existencla
social na forma tradlclonal que teme qualquer perturba~ao malor no aparato como
um todo e a concomltante desorganiza~ao de sua pr6pria exlstencia, enquanto,
ao mesmo tempo, 0 conflito estrutural de Interesses entre grupos poderosos e mo
forte que uma solu~ao conciliat6ria voluntariamente organizada se mostra diflcll
de se alcaD9ar, e escaramu98S sociais irritantes, sem nenhum resultado decisivo,
tomam-se um aspecto permanente da vida social. Isso acontece de forma a mais
aguda nas fases em que dlstintos grupos ou classes consegulram aproxlmadamente
o mesmo poder e se mimtem em equllibrio reclproco, alnda que, como no caso
da nobreza e da burguesla, ou da burguesia e do proletariado, possam estar
Inslituclonalmente em posi~ao muito desigual. Aquele que, nessa constela~ao,
numa socledade cansada e perturbada por lutas inconcluslvas, esta em condi~oes
de obter poder sobre os 6rgaos supremos de regula~ao e controle, tem possibilidade de Impor uma solu~ao conciliat6ria entre os interesses divididos, a tim de
preservar a reparti~ao social de poder vlgente. Os variados grupos de interesse
nao podem caminhar juntos nem separados, 0 que os torna dependentes do
coordenador central supremo, para continuarem a existir socialmente, num gran
mnito diferente do que na situ89io em que as interesses interdependentes sio
menos dlvergentes e e mais facll obler acordos diretos entre eles. Quando a
silua~ao do grosse das varias classes funcionais, ou pelo menos de seus grupos
dlrlgentes alivos, nao e alnda mo ma que elas se disponham a por em risco sua
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existencia social, e ainda se sentem lao amea'Yadas urna pels Dutra e veem 0
poder lao uniformcmentc distribuido entre elas que cada uma teme a menor
vantagem do Dutro lado, elas se 8t8m mutuamente as maDS: iSla confere A

autoridade central melhores possibilidades do que qualquer outra

configura~ao

da sociedade. Confere 80S investidos de autoridade, scjam quem forem, 0 raia
de 893.0 6timo para decisao. Na realidade histories, sao muitas as varia90es dessa
configura~ao. 0 fato de que apenas surja bern delineada em sociedades altamentc
diferenciadas, enquanto em sociedades menos interdependentes, com menor

divisao de fun90es, scjam 0 sucesso militar e 0 poder que formam a base de urna
forte aUloridade central sobre V8StOS territorios - iSla js roi bern explicado
acima. Mesmo em sociedades mais complexas, 0 sucesso oa guerra au em conflitos

com oUlras potencias indubitavelmcnte desempenha urn papel decisivo para as
autoridades centrais fortes. Mas, se por urn momenta ignoramos essas rela~oes
externas da sociedade e sua influencia sobre 0 equilibrio interno, e perguntamos

como e posslvel haver urna forte autoridade cenlral numa sociedade altamente
diferenciada, a despeito de urna interdepcndencia de todas as funttoes elevada e
unifonnemente distribulda, sempre nos encontramos defronte daquela constelac;io
espccifica que, neste momento, pede ser enunciada como urn principio geral: A IlOra
da forte autoridade central na sociedade altamente diferenciada soa quando a
ambivalencia de interesses dos mais importantes grupos fimcionais se torna tlio
grande. e 0 poder tao uniformemellte distribufdo entre eles, que mio pode haver
nem uma solu~lio conciliat6ria decisiva nem um c01iflito decisivo entre eles.

e

E a uma configura~ao desse tipo que se aplica a expressao "mecanismo regio".
Na verdade, a autoridade central alcan~a 0 poder social otimo da monarquia
"absoluta" ao se conjugar com essa constela~ao de for~as sociais. Mas esse
mecanismo equilibrador seguramente nao e a tinica forc;a motriz sociogenetica
da monarquia mais poderosa. Encontramo-la em sociedades mais complexas, como
o fundamento para 0 govemo muito forte de urn unico homem, qualquer que pessa
ser 0 seu titulo. 0 homem ou homens que ocupam 0 cenlro sempre mantem 0
equilibria entre grupos maiores OU menores que sc contrabalanc;am como antagonistas

interdependentes, simultaneamente como adverSlirios e parceiros. Esse tipo de
configura~ao pode, a primeira vista, parecer extremamente fragil. A realidade
historica, porem, demonslra com que poder irresistivel e inescapavel ela pode manter
em servidio os individuos que a constituem mudan~a

ate que, finalmente, a continua

de seu centro de gravidade, que the acompanha a

reprodu~ao

atraves

de gera~oes, torna vhiveis mudanc;as mais au menos violcntas nos lat;os mutuos
entre pessoas, dando assim origem a novas fonnas de intcgraerao.

18. As regularidades da dinamica social colocam

0

govcrnante central e a

maquina de administra~ao numa situat;ao curiosa, e ainda mais oa medida em
que cIa c seus 6rgaos se tomam mais especializados. 0 governante central e seus
auxiliarcs podem tcr alcaottado 0 topo da admioistrac;ao central como propronen-

tes de uma forma~ao social particular, ou podem ter sido recrutados principalmente em determinada classe da sociedade. Mas tao logo alguem atinge uma
posi~ao na maquina central e a ocupa por algum tempo, ela Ihe imp6e suas
proprias regularidades. Em graus variaveis, distancia-o de todos os demais grupos
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e classes da sociedade, rnesmo daqueles que 0 levaram ao poder e nos quais tern
sua origem. A fun~ao especffica cria para 0 govemante central de uma soeiedadc
diferenciada interesses tambem especificos. Constitui fun~ao sua superintender
a coesao e seguran-;a do todo da sociedade tal como ela existe e por issa mesmo,
preocupa-o manler 0 equilibrio de interesses dos demais grupos funcionais. Essa
tarefa, que ele simplesmente enfrenta na experiencia dhiria e que Ihe condiciana
toda a visio da sociedade - essa tarefa, repetimos, basta para afas13-lo de todos
os outros gropos de funcionarios. Mas ele tambem tern, como qualquer pessoa,
de preocupar-se com sua propria sobrevivencia social. Precisa trabalhar para que
seu poder social nao seja reduzido, e, se passivel, aumente. Neste sentido, ele
lamMm e parte no jogo das for9"s sociais. Na medida em que seus interesses,
pela peculiaridade de sua fun9iio, estiio vinculados a seguran9a e ao funcionamento suave de tada a eslrUtura social, ele tern que favoreeer alguns individuos
oa estroLUra, veneer batalhas e negociar alian~as, a fim de fortalecer sua posiyao
pessoal. Mas, nesta situa~ao, os interesses do govemante central jamais se tornam
illteiramente identieos aos de qualquer outra classe ou grupo. Podem, e verdade,
convergir para os de urn gropo ou outro, mas se ele se identificar demais com
urn de1es, se a distancia entre ele e qualqucr gropo diminuir demais, sua propria
posi9iio social cedo ou larde sera amea9ada. Isto porque sua for9a dcpende,
conforme notamos antes, por urn lado da preserva-;ao de urn certo equilibrio entre
os diferentes gropos e de urn certa grau de coopera-;ao e eoesao entre os diferentes
interesses da sociedade, mas tambem, par Dutro lado, da persistencia entre e1es
de tensoes e conflitos nitidos e pennancntes de interesses. 0 governante central
solapa sua pr6pria posi9iio ao usar 0 poder e capacidade de dar apoio, de que
dispoe, para tornar urn grupo claramente superior a outros. A dependencia de urn
coordenador supremo e, portantb, sua propria domina~ao funeional, necessariamente dirninui quando urn tinico gropo ou c1asse da sociedade prevalece
inequivocamente, sobre todos os outros, a menos que esse pr6prio grupo esteja
di!acerado inlernamente. A posi9iio do govemante cenlral lambem e debllilada e
solapada se as tensoes entre os principais gropos da sociedade se reduzirem a
lal ponlO que eles possam resolver entre si suas diferen9as, e unir-se para
empreender a-;oes em cornum. Isso e verdade pelo menos em tempos de relativa
paz. Em lempo de guerra, quando 0 inimigo externo de toda s sociedade, ou pelo
menos de seus gropos mais importantes, tern que ser repelido, a redu~iio das
tensoes intemas pode ser in6cua e mesmo uti! para 0 govemante central.
au, dizendo mesmo em poucas palavras, 0 govemante central e sua maquina
formam ns sociedade urn centro de interesses pr6prios. A posi9iio que ocupam
freqlientemenIe aconselba uma alian9a com 0 segundo grupo mais poderoso, e
nio urna identifica-;ao com 0 principal; e seus ioteresses exigem tanto urna certa
coopera-;io quanta urna certa tensao entre as partes da soeiedade. Sua posi'18.o,
pOrlanlO, niio depende s6 da natureza e for9a da ambivalencia entre as diferentes
forma'1oes queconstituem a sociedadt'; seu proprio relacionamento corn cada
uma dessas forma90es e, ja, ambivalente.
E muito simples 0 modelo basico de sociedade que surge dessa maneira. 0
govemante "nico, 0 rt'· e sempre urn individuo incomparavelmente mais fraeo
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do que toda a sociedade, da qual e

0

governante ou primeiro servidor. Se essa

sociedade intcira, au mesmo parle consideravel dela, levantar-se contra ete, ele

ficara impotente, como ficara qualquer pessoa ante a pressao de uma cadela
inteira de pessoas interdependentes. A posi~ao excepcional, a abundancia de
poder inerente a uma IIniea pessoa na qualidade de governante central, pode
explicar-se, conforme dissemos antes, pelo fato de que os interesses das pessoas
oa sociedade sao parcialmente iguais e parcialmente opostos, de que sellS atos
sao simultaneamente ajustados e contrarios as necessidades de cada um, e tambem

pela ambivalencia fundamental das rela~oes sociais nas sociedades complexas.
Ha condi~oes em que 0 lado positivo dessas rela~oes torna-se dominante ou, pelo
menos, nao e reprimido pelo negalivo. Mas no caminbo para a domina~ao pelo
lado negativo hi fases de transi~ao, nas quais os antagortismos e conflitos de
interesses tornam-se tao fortes que a interdependencia continua de a~Oes e
interesses

e obscurecida oa

consciencia dos participantes, mas sem que percam

inteiramente sua importancia. Aconstela~ao que surge dessa formajll foi descrita:
distintas partes da sociedade se mantem aproximadamente em equilfbrio, em
termas de pader social; as tensoes entre elas encontram expressao numa serie de
escaramu~as

majores au menores; nenhum dos lados pade veneer e destruir

0

Dutro; DaD podem solucionar suas divergencias porque qualquer fortalecimento

de urn lado arneat;ar..a a existencia social do outro; e nio podem separar-se por

inteiro, porque a existencia social de ambos e interdependente. E e essa a situa~ao
que da ao rei, ao homem no topo, ao governante central, 0 poder 6timo. E que
Ihe mostra inequivocamente onde estao seus interesses especlficos. Atraves dessa
intera~ao de interdependencias fortes e de poderosos antagonismos, surge urn
aparelho social que poderia ser considerado uma invenC;80 perigosa, simultaneamente irnportante e cruel, se fosse obra de urn unico engenheiro social. Tal como
todas as fonnac;oes sociais nessas fases da hist6ria, contudo, esse hmecanismo

regio", que atribui a urn IInieo homem urn poder extraordinllrio na qualidade de
c"ordenador supremo, surge muito devagar e sem conslituir inten~ao de ninguem
no curso dos processos sociais.
Esse mecanismo pode ser trazido a mente da forma a mais v1vida e simples
se irnaginarmos urn cabo-de-guerra. Grupos e forc;as sociais, que se mantem

reciprocamente controlados, puxam a corda. Urn lado emprega toda a Lrra contra
o outro, ambos puxam incessantemente, mas nenhum consegue deslocar muito

0

outro de sua posi~ao. Se nessa situa~ao de tensao maxima entre grupos que
puxam a mesma corda em dire~oes opostas, mas ainda assim estao ligados por
ela, surge urn homem que nao pertenc;a inteiramente a qualquer dos gmpos

contendores, que tenha a possibilidade de lan~ar sua for~a pessoal ora de urn
lado, ora de outro, ao mesmo tempo tomando grande cuidado para nao permilir
que a tensao se reduza ou que qualquer dos lados obtenha uma clara vantagem,
- entao ele e a pessoa que realmente controla toda essa tensao. 0 poder mlnimo
a disposi~ao de urn IInico homem, que sozinho nao poderia por nenhum dos

grupos em movimento e, com eerteza, nunea os dais juntos, e suficiente, mediante
esse arranjo de forc;as sociais, para mover 0 todo. E e clara a ramo por que e
suficiente. Nesse mecanismo equilibrado, ha for~as enonnes, mas controladas.
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Sem alguem que as Iiberte, elas niio poderiio produzir qualquer efeho. Ao toque
de um dedo, 0 indivlduo llbera as for9as de um lado, une-se as for9as lalentes
que operam em uma dir09iio, de modo que elas obtenham uma pequena vantagem.
Essa a9iio permite que elas se manifestem. Esse tipo de organiza9iio social seria,
por assim dizer, uma usina de for98 que automaticamente multiplica 0 Menor
esfor90 da pessoa que a controla. Mas e preciso uma manipula9iio extremamente
caulelosa dessa maquina para que ela funcione durante qualquer per/odo de tempo
sem engui9ar. 0 homem no controle esta sujeito as suas regularidades e
compulsOes exatamente no mesmo grau que todos os demais. Sua Iiberdade de
decidir e maior que a deles, mas ele depende fortemente da estrutura da maquina,
e seu poder e tudo, menos absoluto.
o que acima 50 disse nada mais e do que um esb090 esquematico do arranjo
de for9as sociais que confere poder 6timo ao governante central. Este croqui,
porem, tambem mostra c1aramente a estrutura fundamental de sua posi9iio social.
Niio por acaso, niio quando nasce uma forte personalidade governante, mas apenas
quando uma estrutura social especlfica cria a oportuuidade e que 0 6rgiio central
consegue aquele optimum de poder que em geral encontra expressiio nas fortes
autocracias. A Iiberdade relativamente ampla de tomar decisoes, aberta dessa
maneira ao dirigente central de sociedades grandes e complexas, surge pelo iato
de ele estar no meio do fogo cruzado das tensOes sociais, de ser capaz de jogar
com interesses e ambi90es que se movem em dire90es diferentes e se enfrentam
em seu domlnio.
Evidentemente, este esb090 simplifica ate certo ponto 0 estado real de coisas.
o equillbrio no campo de tensOes, que constitui todas as sociedades, surge sempre
em redes humanas diferenciadas, atraves da colabor89iio e das colisOes de grande
nlimero de grupos e classes. A imporllincia da tensiio multipolar para a posi9iio
do governanle central, porem, niio e diferente daquela da tensiio bipolar acima
delineada.
Os antRgonismos entre diferentes partes da sociedade certamente niio assumem
apenas a forma de um conflito consciente. Pianos e metas conscientemente
adotados sao muito menos decisivos para produzir tensoes do que a diniimica
anOnima das configura90es. Dando um exemplo, foi muito mais 0 avan90 da
monetariza9iio e comercializa9iio, do que os ataques deliberados promovidos
pelos clrculos urbanos e burgueses, que causou 0 declfnio dos senhores feudais
ao fim da Idade Media. Mas como quer que os·antagonismos que nascem com
o avan90 da cadeia monetliria se possam expressflr nos pIanos e metas de pessoas
all grupos, com eles tambem cresce a tensio entre as classes urbanas, que estiio

ganhando for9a, e os senhores da terra, que estiio decaindo funcionalmente. Com
a amplia9iio dessa cadeia e dessa tensiio, contudo, aumenta tambem 0 espa90 de
manobra daqueles que, tendo ganho a luta entre unidades competitivas inicialmente livres, traDsformaram-se em govemantes centrais do todo -

as reis -,

ate que fmalmente, equilibrados entre a burguesia e a nobreza, elas atingem sua
for9a 6tima na formada monarquia absoluta.
19. Perguntamos acima como e posslvel que uma autoridade central, com
poder absoluto, surja e sobreviva numa sociedade diferenciada, a despeito do
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fa\o de que ela uiio e menos depeudente do funcionamento de todo 0 mecanismo
do que os ocupantes de outras posi90es. 0 modelo do mecanismo regio fomece
a resposta. Niio siio mais apenas 0 poder militar ou 0 tamanho das propriedades
e receita que podem explicar 0 pader social do suserano nessa fase, mesmo que
nenhuro deles possa fnneionsr sem esses dais componentes. Isso parque, para

que os suseranos de sociedades complexas atinjam
os era do absolutismo,

e tambcm

0

poder maximo que tiveram

necessaria oeoner urna distribuit;ao especial

de for9as na sociedade.
Na verdade, a institui9iio social da monarquia chega a seu maior poder na
fase hist6rica em que uma nobreza em decadencia ja esta obrigada a competir
de rnuitas maneiras com grupos burgueses em ascensao, sem que qualquer urn

dos lados possa derrotar inapelavelmente 0 outro. A acelera9iio da monetariza9iio
e da comercializa9iio no seculo XVI deu aos grupos burgueses um estimulo ainda
maior e empurrau forlemente para tras 0 grosso da classe guerreira, a velha
nobreza. Ao fim das Intas sociais nas quais essa violenta transfonnayio da
sociedade encontrou expressio, crescera consideravelmente a interdependencia '
entre partes da nobreza e da burguesia. A nobreza, cuja fuutrao e forma social
em si estavam passando por uma transformac;ao decisiva, tinha nesse momento
que enfrentar urn terceiro estado, cujos membros haviam se tornado, em parte,

mais fortes e mais socialmente ambiciosos do que ate entiio. Numerosas famllias
da velha nobreza guerreira se extinguiram, muitas famHias burguesas assumiram
carater aristocrlitico e, dentro de algumas gerac;3es, seus pr6prios descendentes

defendiam os interesses da nobreza transforrnada contra os da burguesia, inteI
I
I

resses que, nessa ocasiao, acompanhando a integrac;ao mais estreita, cram mais
inescapavelmente opostos entre si.

o objetivo dessa c1asse burguesa, ou pelo menos de seus principais grupos,
niio era - como 0 de partes substanciais da burguesia em 1789 - eliminar a
nobreza como institui9iio social. 0 mais alto objetivo do burgues enquanto
individuo era, conforme ja dissemos acima, obter para si e sua familia urn titulo

aristocratico, com os privilegios que 0 acompanhavam. Os grupos representativos
dirigentes da burguesia como um todo partiram para conquistar os privilegios e
o prestigio da nobreza militar. Nao queriam acabar com a nobreza como tal, mas,
no maximo, assumir-Ihe 0 lugar como nova nobreza, suplantando ou meramente
suplementando a antiga. Incessantemente, esse grnpo dirigente do terceiro estado,
a noblesse de robe, insistiu no seculo XVII, e mais ainda no seculo XVIII, que

sua nobreza era exatamente tiio boa, importante e autentica como a conquistada
pela espada. A rivalidade assim expressada certamente niio se manifestava apenas
em palavras e ideologias. Por tras dela, travava-se uma luta mais. ou menos

disfar9ada e sem decisiio por posi90es de poder e vantagens entre os representantes
dos dois estados.
Perde-se a compreensao da constelac;ao social quando se parte do pressuposto

de que a burguesia dessa fase seria aproximadamente a mesma forrna9iio social
de hoje ou pelo menos de ontem - se, em outras palavras, se considerar 0
"mercador independente n como 0 representante tipico e socialmente mais
importante da burguesia. a exemplo mais representativo e socialmente influente

...,.
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da burguesia nos seculos XVII e XVIII foi, pelo menos nos maiores palses
europeus, 0 servidor, de classe media, dos principes ou reis, isto e, urn homem
cujos antepassados proximos ou distantes foram realmente artesios ou mercadores, mas que, nesse momenta, ocupava urn cargo quase oficia] na maquina do
govemo. Antes que as classes comerciais formassem os principais grupos da
burguesia, havia, no topo do terceiro estado - para utilizar a linguagem de hoje
-, as bUl'ocra-tas.
A estrumra e carater dos cargos oficiais variavam profundamente segundo os
palses. Na velha Fran~a, 0 representante mais importante era urna mistura peculiar
de rentier e servidor, um homem que comprara um cargo no servi~ do Estado
como propriedade pessoal e, por assim dizer, privada ou, 0 que equivalia, 0
herdara do paL Gra~as a seu cargo oficial, desfrutava de certo numero de
privilegios bem especlficos, - por exemplo, muitos desses cargos estavam isentos
do pagamento de impostos e 0 capital investido rendia juros sob a forma de
emolumentos, salario ou outro tipo de renda decorrente de seu exerclcio.
Foram homens desse tipo, homens da "robe" que, durante 0 ancien regime
representaram a burguesia nas assembleias dos estados, e que em geral, mesmo
fora das assembleias, eram sens porta-vozes, os expoentes de sens interesses
perante os oUlros estados e os reis. 0 poder social que 0 terceiro estado acaso
desfrutasse se expressava nas exigencias e tliticas pollticas desse grupo dirigente.
Indubitavelmente, os interesses dessa classe superior burguesa nem sempre eram
iMnticos aos de outros grupos burgueses. Comum a todos eles, porem, havia um
interesse superior a todos os demais: a preserva~io de sens varios privilegios.
Isto porque nio era so a existencia social do nobre on do servidor que Os distinguia
com direitos e privilegios especiais: 0 mercador da epoca dependia igualmente
deles e tambem as guildas de oflcios. 0 que quer que esses privilegios fossem
em casos particulares, a burguesia, na medida em que possula alguma imporllincia
social, foi ate a segunda metade do seculo XVIII uma forma~io social caracterizada e mimtida por direitos especiais, da mesma maneira que a propria nobreza.
E, par isso mesmo, chegamos aqui a urn aspecto particular da maquinaria, em
virtude do qual essa burguesia nunca p6de desfechar um golpe decisivo contra
seu antagonista, a nobreza. Poderia contestar este ou aquele privilegio especial
da nobreza, mas nunca poderia eliminar a institui~ao social do privilegio como
tal, que tomava a nobreza uma classe il parte, e tudo isto porque sua propria
existencia social, preservar a qual era seu principal interesse, era de identica
maneira mantida e protegidll por privilegios. So quando formas burguesas de
existencia nao mais baseadas em privih~gios de classe emergiram em numero
cada vez maior no tecido da sociedade, quando, como resultado, um setor sempre
maior da sociedade reconheceu esses direitos especiais garantidos ou criados
pelo govemo como um serio impedimento a tOOa a rede funcionalmente dividida
de processos, s6 enmo surgiram forrras sociais que puderam opol-se decisivamente
a nobreza e que se esfor~aram por eliminar nao apenas privilegios particulares
dos nobres, mas a propria institui~io social dos privilegios a eles concedidos.
Mas os novos grupos burgueses que agora se opunham aos privilegios como
tais, puseram as moos, sabendo disso ou nao, nos alicerces das velhas forma~oes
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burguesas, 0 estamento burgues. Seus privilegios, toda a sua organiza9ao como
um dos estados, tinham fun9ao social apenas enquanto existisse uma nobreza
privilegiada em oposi9ao a ela. Os estados eram parentes hostis ou, mais
precisamente, celulas interdependentes da mesma ordem social. Se uma era
destruida como institui9ao, a outra caia automaticamente e, com ela, toda a ordem
social.
Na verdade, a Revolu9ao de 1789 nao foi simplesmepte uma luta da burguesia
contra a nobreza. Atraves dela, 0 estado da c1asse media - em especial 0 da
robe, os servidores privilegiados do terceiro estado e tambem os das velhas
guildas de ofieios - e tao destruldo quanio a pr6pria nobreza. Esse fim comum
ilumlnou de urna s6 vez todo 0 emaranhamento social, a constela9ao especlfica
de for9as da fase precedente. E serve de exemplo do que antes dissemos, em
termos gerais, sobre a interdependencia e ambivalencia dos interesses de certas
classes sociais, sobre 0 mecanismo equilibrador que surge comela, e sobre 0
poder social da autoridade central. As partes politicamente relevantes da burguesia
que nao constituiam um estado e emergiram com muita lentidao das mais antigas,
desses grupos burgueses mais antigos, estavam ligadas inteiramente, em seus
interesses, a96es e pensamento, a exlstencia e ao eqnillbrio especlfico de uma ordem
baseada nos estados. Por esss razio, em todos esses conflitos com a nobrez8 e,
tambern, claro, com

,

,

0

primeiro estado,

0

clero, eles sempre cafaro, tal como

0

IIltimo, na armadilha de seus interesses ambivalentes. Nunca ousaram avan9ar
demais em sua luta com a nobrez8, pais issa implicava cortar a pr6pria came;
qualquer golpe decisivo contra ela, como institui9ao, abalaria todo 0 Estado e a
estrutura social e por isso mesmo derrubaria, como num jogo de boliche, a
existel1t:ia social da burguesia privilegiada. Todas as'c1asses privilegiadas estavam
interessadas em nao levar longe demais a luta entre si, pois 0 que elas mais
temiam era uma subleva9ao profunda e uma mudan9a de poder na estrutura social
como um todo.
Mas, 80 mesmo tempo, nia podiam evitar inteiramente 0 conflilo entre si,
uma ve;z que seus ihtere.sses, paralelos numa dire98o, cram diametralmente
opostos em muitas outras. 0 poder social estava distribuido de tal maneira entre
elas e tao grandes eram suas rivalidades que um lado se sentia ame89ado pela
Menor vantagem do outro e for qualquer coisa que Ihe pudesse dar a minima
superioridade que fasse em parler. Em conseqiiencia, nia havis, pOI urn lado,
falta de corlesia e mesmo de relacionamentos cordiais entre membros dos
diferentes gropos, mas, PO,l' outro, suas rela90es, principalmente entre os principais
gropos, permanecer~m extremamente tensas durante todo 0 ancien regime. Todos
se temiam mutuamente, todos observavam os passos dos demais com uma
desconfi~.n9a constante, ainda que disfar9ada. Alem do mais, esse eixo principal
de tensao entre nobreza e burguesia estava enraizado em grande mimero de outros
nao menos ambivalentes. A hierarquia oficial da maqu·ina secular de govemo
mantinha urna competi9ao franca ou latente por poder e presllgi" com a hierarquia
clerical. Os religiosos, por sua vez, sempre estavam, por uma razao ou Dutra,
colidindo com este ou aquele clrculo da nobreza. De modo que esse sistema
multipolar de equilibrio constant~mente gerava pequenas explosoes e escaramu-
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9as, provas soclais de for9a em varios disfarces ideol6gicos e pelas razlies as
mals diversas e, com freqlU;ncia, inteiramente incidentais.

o rei, au sellS represenlantes, conludo, dirigia e controlava todo 0 mecanismo,

lan9ando seu peso ora numa dirC980, ora em outra. E seu poder social era tiio
grande exatamente porque a tens80 estrutural entre os principais grupos na cadeia
social era forte demais para permitir que eles chegassem a um entendimento
direto em sellS assunlos e, assim, assumissem uma posi'18o comum e determinada
contra. ele ou eles.
Como todos sabemos, 56 num pais, nesse periodo, grupos burgueses e nobres
assumiram com sucesso uma tal posi980 contra 0 rei: na Inglaterra. Fossem quais
fossem as caracterfsticas estrulUrais da sociedade inglesa que permitiram relaxar-se a tens80 entre os estados e estabelecerem-se contactos eslliveis entre eles
- a constela98o social que, ap6s grandes tribula9lies, resultou, na Inglaterra, em
restri9lies ao poder do governante central, deixa claro, mais uma vez, em que
conslstem as diferentes constela9lies blisicas que, em outros paises, mantiveram
o poder social e 0 absolutismo da autoridade central.
Durante 0 seculo XVI, e mesmo em principios do seculo XVII, tampouco
faltaram, na Fran9a, tentativas de individuos das origens socials as mals diferentes
para se concertarem contra 0 aumento amea9ador do poder real. Todas elas
fracassaram. Essas guerras civis e revoltas revelaram em toda a nudez como,
mesmo na Fran98, era forte 0 desejo dos varios estados de restrlngir os poderes
dos rels e de seus representantes. Mas mostraram ta'mhem, com IguaI c1areza,
como cram fortes as rivalidades e conflitos de interesses entre esses gmpos, 0
que os impediu de perseguir em comum 0 mesmo objetivo. Todos eles gostariam
de limitar a monarquia em seu beneficio pr6prio, e todos eram suficientemente
fortes para impedir que os outros assim agissem. Todos se man\inham reciprocamente sob controle e, no tim, todos se resignaram a dependencia comum de
urn rei forte.
Em outras palavras, nas grandes transforma9lies sociais que tornam os grupos
burgueses funcionalmente mais fortes e os aristocraticos mais fracos, ocorre uma
fase em que uns e outros - a despelto de todas as tenslies entre si e terceiros,
e no interior de cada grupo - se equllibram no poder social de que displiem.
Dessa maneira se estabeleceu, pOI urn pedodo maior au menor, aquela IDaquina
que descrevemos como "0 mecaulsmo regio": a antftese entre os dois grupos
principais era demasiado grande para tornar provavel uma solu98o conciliat6ria
decisiva entre eles; e a distribui980 de poder, juntamente com a estreita
interdependencia de ambos, impedia a luta tinal ou a clara predominancia de um
sobre 0 outro. Assim, incapazes de se unirem, incapazes de lutarem com toda
sua for'18 e de vencerem, tiveram todos que deixar 80 suserano as decisoes que

eles mesmos n80 podiam tomar.
Esse mecanismo e formado de maneira cega, niio planejada, no curso dos processos
socials. 0 fato de ser mals bem ou mals mal controlado depende multo da pessoa
que exerce a fun980 central. A men9iio de alguns fatos hist6ricos particulares deve
ser suticiente para mostrar como 0 aparelho foi formado e exemplificar 0 que se
disse acima em lermos gerais sobre

0
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20. Na sociedade dos seculos IX e X, havia duas classes de homens livres,
as religiosos e os guerreiros. Abaixo deIas, ficava a massa dos mais ou menos
sem liberdade, que geralmente eram proihidos de portar armas, nao desempenhanda urn papel aliva na vida social, embora a existencia da sociedade
dependesse de suas atividades. Dissemos que, nas condier6es especiais da area
franca, a subordinay8.o dos guerreiros, que em sens territorios cram praticamente
senhores autarquicos, a atividade coordenadora do govemante central tinha ponca
importancia. Por raz6es as mais diversas, era Mnito maior a dependencia dos
religiosos em relayao ao rei. A Igreja, na area franca, nunea conseguiu urn grande
pacler secular, como 0 que teve no Imperio. Nela, os arcebispos DaD se tornavam
duques. Os pares eclesiasticos costumavam pennanecer fora do eircuito de
senhores territoriais que competiam entre si. Por isso mesmo, nao eram muito
fortes seus interesses centrifugos voltados para a debilita'rao do suseraoo. As
propriedades dos religiosos espalhavam-se entre os domlnios dos senbores
seculares, estando eles constantemente expostos a seus ataques e usurpaer5es. A
Igreja, por conseguinte, desejava urn suserano, urn rei, que fosse forte 0 suficiente
para protege-Ia contra a violencia secular. As rixas, as grandes ou pequenas guerras
que explodiam incessantemente por toda a regiao via de regra eram muito mal
recebidas pelos religiosos e monges que, embora mais competentes no plano milil1lr
e mesmo mais belicosos do que mals I1lrde se tornaciam, de qualquer modo nao
viviam da guerra ou para a guerra. E, repetidamente, em todo 0 pais, sacerdotes e
abades maltratados, lesados, esbulhados de sellS direitos, apelavam aD rei como juiz.
A ligaerao forte, e apenas ocasionalmente perturbada, entre os primeiros reis
Capeto e a Igreja nao foi fortuita, oem sua causa residiu exc1usivamente Da
profunda re pessoal desses primeiros soberanos. Expressava tambem uina obvi~
conjun~ao de interesses. A dignidade da monarquia nessa epoca, 0 que quer mais
que ela pudesse ser, scmpre constituiu uma arma dos sacerdotes em seus conflitos
com a classe dos guerreiros. A' consagraerao, unerao e coroatyao do rei eram
inl1uenciadas cada vez mais pelo poder da investidura e do cerimanial montados
pela Igreja. A monarquia assumia uma especie de carater sagrado, tomava-se,
em certo sentido, uma funerao eclesiastica. 0 fato de que esse elo, aD contrario
do que aconteceu em oulras sodedades, nao fosse alem dos meros prim6rdios
da fusao de uma autoridade central mundana "e ec1esiastica, e logo depois viesse
a ser quebrado, resultou em boa medida da pr6pria estrulura da Igreja Crista.
Essa Igreja era mais antiga e sua organizatyao estava mais firmemente assentada
do que a maior parte dos dominios seculares da epoca. Possuia chefe proprio,
que aspirava cada vez mais claramente a combinar sua preeminencia espiritual
com uma supremacia mundana, uma autoridade central que transcenderia todas
as outras. Cedo ou tarde, por conseguinte, uma situac;ao compelitiva snrgiria,
uma luta pela primazia entre 0 Papa e senhor central leigo de uma dada area.
Essa luta, em toda parte, tenninou com 0 Papa seudo repelido para uma posityao
de predominancia apenas espiritual, com 0 carater temporal do imperador e rei
ressurgindo com mais clarel3, diminuindo assim, embora nao desapareccsse por
complcto, a assindl'H;ao pd ~nonarcas da hierarquia e ritual da Igreja. Mas 0
fato de ler havlliu ate me~\~, ,)s comec;os d· Jffia assimilac;ao desse lipo ja e
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digno de nota - especialmente na compara~ao de estruturas hist6ricas e na
das diferen~as entre os processos sociais em varias partes do mundo.
Os reis francos do Ocidente colaboraram, no inido, estreitamente com a Igreja,
de acordo com a fidelidade estrutural que Ihes govemava a fun~ao. Buscavam
apoio no segundo gropo mais forte, em seus conflitos com outro mais forte e
perigoso. Nominalmente, eram as suseranos de todos as guerreiros. Mas, nos
dominios dos outros grandes senhores, eram praticamente impotentes, e mesmo
em seu pr6prio territ6rio 0 poder que exerciam sofria grandes limita~es. A
estreita associa~ao entre a Casa Real e a Igreja transformou em hastiiies da
monarquia os mosteiros, abadias e bispados situados nas terras de outros seOOores
territoriais, 0 que deixava a sua disposi~ao parte da influencia espiritual da Igreja
em toda,a regiio. Os reis, alem disso, tiravam numerosas vantagens da babilidade
do clero na escrita, da experiencia poUtica e organizacional da burocracia da
Igreja e nao menos em materia de finan~as. Constitui uma questiio aberta se os
reis Capeto dos primeiros perfodos recebiam, alem da receita gerada por seu
pr6prio territ6rio, qualquer "renda regia" efetiva, isto e, tributos de todo 0 reino
franco. Se a recebiam, provavelmente nao era muita coisa aJem do que arrecadavam em suas propriedades. Mas uma coisa e certa: recebiam tributos de
institui~oes da Igreja em regioes situadas fora de seus pr6prios domlrtios, como,
por exemplo, a renda de uma diocese desocupada ou subsldios ocasionais em
situa~oes extraordin.rias~ E se alguma coisa deu a Casa Real tradicional vantagem
em poder sobre as Casas concorrentes, se alguma coisa contribuiu para 0 fato
de que, nessas primeiras lutas eliminat6rias, iniciadas em seu pr6prio territ6rio,
as Capeto fossem os primeiros a reconstruir seu poder, essa "foi a alian~a entre
os suseranos nominais e a Igreja. Acima de tudo, a partir dessa alian~a, em uma
fase de poderosas tendencias centrifugas, brotaram aquelas for~as sociais que
atuaram, independentemente de tal ou qual rei, pela continuidade da monarquia
" no rumo da centraliza~ao. A importancia do clero como for~a motriz da
centraliza~io diminuiu, contudo, sem desaparecer inteiramente, 8 medida que se
torn~va mais imporlante 0 terceiro estado. Mas, mesmo nessa fase, ja era visivel
que as tensoes entre os diferentes gropos sociais, come~ando com a que separava
a classe sacerdotal da classe "guerreira, beneficiavam 0 suserano. Mas era claro
tambem que ele estava contido por essas tensoes, prisioneiro delas. 0 excessivo
poder de muitos senhores militares aproximava rei e Igreja, mesmo que nao
faltassem pequenos copflitos entre c1es. A primeira grande divergencia entre rei
e Igreja, porem, ocorreu apenas 8 epoca em que recursos humanos e financeiros
mais abundantes come~aram a fluir para 0 tesouro real, procedentes do campo
burgues, no perlodo de Felipe Augusto.
21. Com a fonna~ao do terceiro estado, a rede de tensOes tomou...,se mais
complexa e seu eixo moveu-se denlrO da sociedade. Da mesma maneira que, em
sistemas interdependentes de palses ou territ6rios concorrentes, determinadas
tensoes tomam-se predominantes em epocas diferentes, ficando subordinados a
elas todos os demais antagonismos ate que um dos principais centros de poder
assuma posi~ao preponderante, analogamente houve, em cada dominio, certas
tensoes basicas, em torno das quais muitas das meDores se cristalizavam e que
explica~ao
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gradualmente pendiam para um lado ou outro. Se essas ten.lies inclulam, ate os
seculos XI e XII, um relacionamento ambivalente entre guerreiros e clero, a
partir de entio 0 antagonismo entre os guerreiros e os grupos urbano-burgueses
passou, lenta mas ininterruptamente, para 0 primeiro plano. Com esse antagonismo, e corn a extensa diferencia~ao na sociedade que ele expressava, 0 suserano
adquiriu nova importincia: cresceu a dependencia de todas as carnadas da
socledade face a um coordenador supremo. Os rels que, no c,uso das lutas pela
predominiincia, se distanciavam cada vez mals do resto da classe dos guerreiros,
A medlda que se expandiam seus domlnios, se distanciaram tamMm deles na
posi~ao que adotaram frente As tens5es entre os guerreiros e as classes urbanas.
NAo. se aliaram aos guerrelros, a cuja classe pertenclam por origem. Em vez
disso, emprestavam seu peso ora a um lado, ora a outro.
o primeiro marco dessa epoca fol a conquista de direitos comunais pelas
cldades. Os rels dessa fase, aclma de tudo Luis VI e Luis VII, assim como seus
representantes e todos os demais senbores feudals, olhavam com desconfian~a
para as comunas nascentes e, para dizer 0 mlnimo, com "parcial hostilidade" ,'0'
partlcularmente em seus proprios domlnios. So aos poucos Os rels compreenderam
os usos que podiam dar a essas estranbas forma~ijes soclais. Corno sempre,
precisaram de algum tempo para perceber que 0 surgimento de um terceiro estado
no tecldo da sociedade lrnpllcava uma enorme amplia~ao de seu proprio ralo de
a~iio. Dal em diante, porem, promoveram os interesses do terceiro estado com
Invarillvel persisltincia, enquanto eles concordavarn com os sens. Acima de tudo,
fomentaram 0 poder financelro, tributllvel, da burguesla. Mas se opuseram
enfaticamente, em todos os casos em que dispunbam de poder para asslm agir,
Arelvlndica~ao de fun~lies govemamentais pelos meios urbanos, reclamos estes
que nao podiam deixar de surgir com 0 crescente poder economico e social das
cldades. A ascensaO da monarquia e a da hurguesla estlveram Ilgadas na mals
estreita interdependencia funclonal. Em parte dellberadamente e, ate certo ponto,
inconsclentemente, essas duas posi~oes socials ajudaram a ascensiio uma da outra,
embora suas rela~s nunca delxassem de ser ambivalentes. NAo faltaram
animosidade e conflitos entre elas, nem ocasioes em que a nobreza e a burguesla
so juntsram para tentar restrlngir 0 poder soberano dos rels. Durante toda a ldade
Media, rels se viram em sltua~5es em que tlnbam que buscar a aprovll.l'iio dos
representantes reunidos em Cortes ou Estados Gerais para certas medldas. 0
curso seguldo por essas assemblelas, tanto as menores, regionals, quanto as
malores, que representavam grandes lIreas do relno, mostrava claramente como,
a despelto de todas oscila~5es, a estrutura das tensoes na socledade alnda nao
se confundia com a que exlstlu depois, no perlodo absolutlsta.'Ol Os Parlamentos
dos estados - para usar 0 nome ingles - podem funcionar, de modo nao multo
diferente dos parlamentos partldllrlos da sociedade burguesa Industrial, enquanto
for posslvel UIIl acordo direto entre os representantcs de diferentes classes sobre
determinadosobjetlvos; rnas funclonam com menor eficlencla ao se tomarem
mals diflcels os acordos diretos e ao aumentarem as tensoes na sociedade. No
mesmo grau, aumentava 0 poder potencial do suserano. Dado 0 baixo grau de
Integra~ao monetllrla e comercial presente no mundo medieval, no inlcio nem a

feudaliUlfiio e formafoo do estado

,

I
I

15'

interdependencia nem os antagonismos entre a classe guerrelra possuidora de
terras e a classe urbana burguesa foram de tal ordem que precisassem entregar
ao soserano a regula~iio de suas rela~oes. Ambos as estados, os cavalelros e os
burgueses, tal como 0 clero e niio obstante os contatos que mantinham, vivlam
muito mais dentro de seos pr6prios limltes do que depois vlrla a ocorrer. Os
d1ferentes estados niio competiam ainda tio freqUente e dlretamente pelas mesmas
.oportunidades socials, e os principals grupos burgueses estavam alnda longe de
alcan~ar poder sufieiente para desafiar a preemlnencla social da nobreza, d08
guerreiros. S6 numa esfera da socledade e que os elementos burgueses ascen·
dentes, com a ajuda da monarqula, substitulram aos poucos as cavaleiros e 0
clero: na maquina governamental, como servidores.
22. A dependeneia funcional da monarquia frente a tudo a que acontecla na
sociedade manifestou-se com grande clareza no desenvolvimenlo da maqnina de
governo, no desmembramento de institui~Oes que, inicialmente, pouco mais
haviam sido do que partes da admlnistra~iio domestica e territorial real. Ao tempo
em que a sociedade de homens livres consistia basicamente apenas de cavalelros
e do clero, a maquina do governo, tambCm, era constitulda acima de tudo desses
elemenlos. Os sacerdotes, como servldores, a que alias ja foi mencionado, eram
em geral funcionarios feais e defensores dos Interesses reais, ao passo que 08
senhores feudais, mesmo na corte e na admlnistra~iio civil, freqUentemente se
posiclonavam como rivais do rei, mais interessados em fortalecer suas pr6prias
situa~es do que em consolidar a dele. Depols, Ii medida que a classe guerrelra
de fora da maquina governamental se tornava mais complexa, e, no curso das
lutas de ellmina~iio, os grandes e pequenos senhores feudais ficavam mais
nitidamente difereneiados, essa constela~iio se espelhou na estrutura da crescente
maquina governamental: sacerdotes e membros das menores Casas de guerrelros
formavam 0 grosso do pessoal admlnistrativo, enquanto os grandes senhores se
viam limltados a pouqulssimas posi~Oes, como, por exemplo, as de memhros da
grande assembleia, ou de um conselho mais restrilo.
Mesmo nessa fase, porem, niio havla falta na admlnistra~o real de indivlduos
do estrato Inferior aos dos guerreiros e sacerdotes, embora elementos de orillem
subordinada niio desempenhassem, no desenvolvimento da maquina central
governamental francesa, 0 mesmo papel que na llermiinica. Talvez isso tenba
origem no fato de que, na Fran~a, as comunidades urbanas e, portanto, 0 tercelro
estado de homens livres, consegulram uma importiincla independente mals eedo
do que na Germania. Na Fran~a, a partieipa~o de llrupos urbanos oa admiDls'
tra~iio real cresceu com 0 desenvolvlmento dss cldades e, ja em epoea tio remota
como a Idade Media, membros desses grupos come9aram gradualmente a se
iofiltrar na maquina govemameotal, numa extensiio que oa malor parte dos
terrlt6rios germanieos s6 fol alean9i1da bem mals tarde, em pleno perlodo
modemo.
Eles Ingressaram na maquina do governo atraves de dois caminhos princi·
pais: 103 inieialmente, gra~as a sua erescente participa~iio em cargos seculares,
isto e, em posi~oes antes ocupadas por nobres e, depols, devido a sua partieipa~iio
em postos antes eclesiasticos, isto e, como amanuenses. 0 termo clerc com~ou
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a mudar lentamente de significado a partir de fms do seculo XII, recuando para
urn plano inferior sua conot8'Yao ecleshistica e aplicando-se mais e mais a
individuos que haviam estudado, que podiam ler e escrever latim, emhora possa
ser verdade que as primeiros estagios de uma carreira eclesiastica fossem, por
algum tempo, precondi~ao para isso. Em seguida, em paralelo com a amplia~ao
da maquina administrativa, 0 terma clerc e certos lipas de estudos universit1irios
foram cada vez mais secularizados. As pessoas nio aprendiam latim exclusivamente para se tomarem membros do clero, mas tambem para ingressar os carreira
de servidores publicos. Para sermos exatos, tambem havia burgueses que passayam a integrar 0 conselho do rei simplesmente devido a sua competencia
comercial ou organizacional. A maioria dos burgueses, porem, chegava aos altos
escaloes do govemo atraves do estudo, do conhecimento dos canones e do Direito
Romano. 0 estudo tomou-se urn mcio normal de progresso social para as filhos
dos principais estratos urbanos. Lentamente, elementos burgueses suplantaram
os elementos nobres e ec1esiasticos no governo. A classe de servidores reais, ou
ufuncionarios u , tornou-se -, em contraste com a situa~io vigente nos territorios
germanicos - uma fonna~io social exc1usivamente burguesa.
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Desde a era de Felipe Augusto, se nao antes... surgem os advogados, os verdadeiros
··cavaleiros da lei" (chevaliers es lois); eles assumiriam a tarefa de amalgamar a lei
feudal com os canones e 0 Direito Romano, s fim de criar 0 Direito Monarquico...
Formando urn pequeno exercito de trinta escribas em 1316, 104 ou 105 em 1359,
ceres de 60 em 1361, esses amanuenses da chancelsria obtiveram numerosas vantagens
gra9as ao constante aumento de suss fileiras nas proximidades do rei. 0 grosso deveria
fonnar a classe de tabelioes privilegiados; a elite (tres sob Felipe, 0 Bela, 12 ja antes
de 1388, 16 em 1406, oita em 1413) daria origem 80S escrivaes privados au secretarios
financeiros... 0 futuro Ihes pertencia. Aa contraria dos grandes servidores de urn
palatinado, eles nao tinham ancestrais, eles mesmos eram os ancestrais. I04

Com 0 crescimento das posses reais, fonnou-se uma c1asse de especialistas,
cuja posi~ao social dependia em primeiro lugar e, acima de tudo, dos cargos que
ocupavam no servi~o real. e cujo prestigio e interesses eram, na maior parte,
identicos aos da monarquia e da maquina de govemo. Tal como a Igreja tizera
antes, e ainda fazia ate certo ponto, membros do terceiro estado defendiam nesse
momento os interesses da fun.;ao central. Assim agiam nas capacidades as mais
diversas, como escribas e conselheiros do rei, como coletores de impostos, como
membros dos mais altos tribunais. E foram eles tambem que se esfor~aram para
garantir a continuidade da poHtica real alem da vida de um dado rei e, nao raro,
contra as inelina~6es pessoais que ele demonstrasse. Neste caso, tambem, as
classes burguesas promoveram a monarquia e esta retribuiu na mesma moeda.
23. Excluindo-se quase por completo a nobreza da maquina de govemo, a
burguesia conquistou, com 0 passar do tempo,uma posi~io que teve a mais alta
importancia para 0 equilfbrio geral de poder na sociedade. Na Fran~a, ate 0 tim
do. ancien regime, nao foram as ricos mercadores ou as guildas que representararn
diretamente a burguesia nos conflitos com a nobreza, mas siro a burocracia, sob
suas varias formas. A debilita~ao social da nobreza e 0 fortalecimento da burguesia
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ficaram demonstrados com a maior c1areza pelo fato de que a alta camada desta
ultima reivindicasse, pelo menos desde inlcios do seculo XVII, urn status social
ig'llsl ao ds nobreza. Nessa oeasiao, a entrela~amento de interesses e tensoes
entre nobreza e burguesia alcan~ou, de fato, urn nlvel que assegurou urn poder
excepcional ao govemo central.
Essa infiltra~io dos filhos da burguesia urbana na maquina central era uma
das vertentes de urn processo que indicava bastante bern a estreita interdependencia funcional entre a ascensio da monarquia e a da burguesia. 0 estrato mais
alto da burguesia, que gradualmente brotou da elasse dos Uservidores reais" mais
altamente colocados, conseguiu, nos seculos XVI e XVII, urn tal aumento de
poder social que 0 suserano teria fieado a sua meree, nao fossem os contrapesos
da nobreza e do clero, cuja resistencia Ihes neutralizava a for~a; nao e dificil
observar como certos reis, acima de todos Luis XIV, conslantemente manipularam
esse sistema de tensiies. Na fase precedente, contudo, nobreza e clero - a
despeito de toda a ambivalencia inerente a seus relacionamentos - ainda eram
adversarios muito mais fortes da autoridade central do que a burguesia urbana.
Exalamente por essa raziio, burgueses ausiosos para obter ascensio social eram
auxiliares tio bem-vindos quanto bem-dispostos do rei. Os reis permiliram que
a maquina central se tomasse monopOlio de membros do terceiro estado porque
este ainda era socialmente mais fraco do que 0 primeiro e 0 segundo.
A interdependOncia entre 0 crescimento do poder do rei e da burguesia, e a
debilila~O da nobreza e do c1ero, pode ser vista de urn aspecto diferente se
levarmos em conta as conexoes finaneeiras entre a existt~ncia social das varias
partes. Ja enfalizamos que a mudan~a, em detrimento da nobreza, s6 em pequena
medida se pode atribuir a a~iies deliberadas e sistemalicas dos clrculos burgueses.
Ela foi, por urn lado, conseqUencia da a~io do mecanismo competitivo, implicando que 0 grosso da nobreza caisse na dependencia de uma unica Casa nobre,
a Casa Real, e assim, em certo senlido, descesse para 0 mesmo nlvel que a
burguesia. Por outro, resultou do aumento da integra~ao monetliria. Paralelamente
ao crescimento do volume de maeda, ocorreu uma constante desvaloriza'rao
da mesma. Esse aumento e desvaloriza~io se aceleraram, em grau extraordinario, no seculo XVI. A nobreza, que vivia da renda de suas propriedades, as
quais nao podia aumentar para acompanhar a desvaloriza~ao, por isso mesmo
empobreceu.
As guerras religiosas - para mencionar apenas esse fato final - liveram
identica importincia no enfraquecimento da nobreza, como, com tabta freqilencia,
ocorre com as classes dectinantes nas guerras civis: ocultaram para elas, durante
algum tempo, a inevilabilidade de seu destino. A como~io e a inquiela~ao, a
confirma~io do valor pr6prio na luta, a possibilidade de pilhagem e a facilidade
de ganbo, tudo Isso estimulou a nobreza a acreditar que podia manter sua posi~ao
social, embora amea~ada, e salvar-se da decadOncia e do empobrecimento. A
respeito das tempeslades economicas que os jogavam de urn lado para outro, os
que nelas estavam envolvidos mal formavam uma ideia. Nolavam que 0 volume
de moeda estava aumenlando, os pre~os, subindo, mas nada entendiam. Brantome,
urn dos guerreiros cortesios do perlodo, captou bern esse estado de esplrito:
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... muita longe de teT empobrecido a Fran~a, ests guerra civil realmente a enriqueceu,
Da medida em que desvendou e pas a vista de lodos urna infinidade de tesou(os
anteriormente escondidos sob a terra, code nao serviam a finalidade alguma...
CaIoeDu-os tao bern ao sol, e transformou-os em tal quantidade de boa moeda, que
houve mais milhoes em aUTO tinindo Da Francra do que houvera milh6es em libras de
prata antes, e apareceram tambem mais moedas novas de prata, de qualidade melhor,
forjadas com esses fines lesouros escondidos, do que houvera cobre antes... E isso
nao foi tudo: as ricos mercadores. agiotas, banqueiros e outros sovinas, descendo ate

as padres, mantinham as moedas encerradas em sellS cofTes e
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as desfrutavam

pessoalmente nem as emprestavam, exceto a JUTOS extorsivos e com excessiva usura,
au para adquirir a hipoteca de terras, bens au casas par pre~o vil; de modo que as
nobres que haviam sido arruinados durante as guerras estrangeiras, e que haviam
empenhado au vendido seus bens, estavam sem saber 0 que fazer, ate mesmo sem
lenha para se aquecerem, porque esses bandos de biltres e agiotas haviam embolsado
tudo - essa boa guerra civil recolocou~os nos lugares que, por direito, lhes pertencia.
Eu mesmo vi cavalheiros de alto nascimento que, antes da guerra civil, viajavam com
apenas dais cavalos e urn lacaio, e que depois se recuperaram a tal ponto durante e
ap6s a guerra que podiam ser vistos viajando-pelo pais com seis au sete bons cavalos...
Efoi assim que a Iwnesta nobreza da Fran~a se recuperou peJa grafa ou, poderiamos
dize" pela graxa desta boa guerra civil. I 5
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Na realidade, a maior parte da nobreza francesa, ao voltar dessa "boa" guerra
civil, descobriu que estava atolada em dfvidas e, mais urna vez, arruinada. A vida
&e tamara mais cara. Credores, jwltamente com ricos mercadores, agiotas e
banqueiros e, acima de tudo, os altos servidores, os homens da toga, clamavam pelo
resgate do dinheiro que haviam emprestado. Em lodos as casos em que podiam,
apossavam-se de propriedades nobres e tambem, com grande freqUencia, dos tftulos.
Os nobres que se apegavam as suas propriedades logo depois descobriam que
a renda que elas produziam nao era mais suficiente para Ihes cobrir 0 aumento
do custo de vida.
Os senhores que haviam cedido terras a seus camponeses, contra a pagamento de
tributos em dinheiro, continuavam a receber a mesma receita, mas sem 0 rnesmo valor.
o que custava cinco sous no passado custava106vinte na epoca de Henrique III. Os
nobres ernpobreceram sem se dar conta disso.

24. 0 quadro da distribui~iio de poder social que aqui se apresenta e
meridianamenle claro. A mudanera na estrutura social, que durante muito tempo
estivera trabalhando contra a nobreza guerreira e em beneficio das classes
burguesas, acelerou-se no seculo XVI. Os ultimos ganharam em importancia
social, enquanto os primeiros perdiam. Cresceram os antagonisrnos na sociedade.
A nobreza guerreira nao entendeu esse processo que a expulsava de posieroes
hereditarias, mas via-o corporificado nos individuos do terceiro estado com quem
agora tinha de concorrer diretamente pelas mesmas oportunidades, acima de tudo
por dinheiro, mas tambem, atraves do dinheiro, por sua propria terra e mesmo
preeminencia social. Dessa maneira, estabelecia-se urn equilibrio que concedia
poder 6timo a urn tinico homem, 0 suserano.
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Nas lutas dos seculos XVI c XVII, dcparamos com organiza~ocs burgucsas
que se haviam tornado ricas. numcrosas e podcrosas e suficiente para contcstarcm
com firmeza os direitos da·nobrcza guerrcira a dominalYao e ao poder. mas ainda
nao cram fortes 0 bastante para tomar as guerreiros. a classe militar. diretamcntc
dependen1e delas. Vemos uma nobreza ainda forte e beligerante 0 suficiente para
representar amea~a constante as classes burgucsas em ascensao, mas jo fraca
demais. sobretudo no plano economico, para controlar diretamentc os moradorcs
das cidades e seus tributos. 0 fato de, nessa epoca, a nobreza ja ter perdido por
completo as fun~oes de administra~ao e judicatura, que se encontravam nas maos
de corpora90es burguesas, contribuiu em nao pequena medida para sua fraqueza.
Ainda assim, parte alguma da sociedade era ainda capaz de conquistar e manler
uma preponderancia decisiva sabre os demais. Nessa situa~ao, 0 rei, mais uma
vez, aparecia a cada c1asse ou corporacyao como seu aHado contra as ameacyas de
grupos que eles nao conseguiam dominar sozinhos.
Evidentemente, a nobreza e a burguesia consistiam em vorios grupos e cstratos
cujos interesses nem'~empre corriam na rnesma dire~ao. Nas tensoes primarias
entre essas duas classes, entrela~avarn-se numerosas outras, fosse dentro dos
grupos, au entre urn e outro e a clero. Mas, sirnullaneamenle, todos esses grupos
e estratos cram, para subsistirern, dependentes uos dos outros, neoburn fone
o suficiente nessafase para derrubar a ordem vigente, como urn todo. Os
grupos dirigentes, os unicos que podiam exercer certa influencia politica no
contexto das institui~oes existentes, eram os menos dispostos a propor mudan~as
radicais. Essa multiplicidade de lensoes fortalecia ainda mais 0 poder potencial
dos reis.
Claro que todos esses grupos principais, os nobres de mais alta Iinhagem, os
"grandes" da corte., como tambem os da burguesia, os parlamentos, gostariam
de restringir, em seu proprio beneflcio, 0 poder real. Esfol9oS ou pelo menos
ideias nessa dire~ao foram feitos au ventilados durante todo 0 ancien regime.
Mas grupos sociais com inleresses e desejos opostos divergiam tam bern em sua
atitude em rela~io a monarquia. Nao faltaram ocasioes em que isso se lornou
claro foi negociado, mesmo, urn certo mimero de alianIY8s temporarias entre
grupos nobres e urbanos burgueses, acirna de tudo com os parlamentos, contra
os representantes da monarquia. Mas se alguma coisa moslra a dificuldadc
enfrentada por essa reconcilia~ao direta, e 8 for~a das tensoes e rivalidades enlre
as partes, esla foi 0 destino dessas alian~as ocasionais.
Vejamos, por exemplo, a Frollda. Luis XIV era ainda menor de idade c
Mazarino govemava. Mais uma vez, e pela ultima vez durante muito tempo, os
grupos sociais mais disp'ares uniram-se para atacar a onipotencia real,represcntada pelo ministro. Parlamentos e a nobreza em geral, corpora~oes urbanas e
individuos de mais alto nascimento, lodos eles tentaram explorar 0 momento de
fraqueza da monarquia, a regencia da rainha, exercida pelo cardeal. 0 quadro
configurado por esse levante. porern, mostra c1aramente eomo cram tensas as
rela~ocs entre esses grupos. A Fronda foi uma especie de experimento social.
Pos as claras, mais uma vez, a estrutura de tensoes que dava a autoridade central
sua forIYa, mas que permanecia disfar~ada enquanto estivesse firmemente esta-
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belecida essa autoridade. lao logo um dos aliados parecia obter a menor
vantagem, lodos os demais se sentiam ameac;:ados, desertavam da alianc;:a, faziam
causa comum com Mazarino contra seu antigo aHado c, depois, parcialmentc
retornavam para seu lado. Todas essas pessoas e gropos queriam Iimitsr 0 pader
real, mas cada urn pretendia faze-Io em proveito proprio. Todos temiam que 0

poder do outro pudesse crescer ao mesmo tempo. Finalmente grac;:as

a habilidade

e nao pouco

com que Mazarino explorou esse mecanisme de tensoes -

o antigo equilfbrio foi restabelecido em beneficia da Casa Real. Luis XIV jamais
esqueceu as Ii yoes desses dias. Muito mais deliberada e cuidadosamente que
lodos seus predecessores, Comentau esse equilibria e manteve as divergencias e
tcnsoes existentes.

25. Durante boa parte da Idade Media, as classes urbanas, devido

a posiyao

social que ocupavarn, foram invariavelmente mais fracas do que a nobreza
guerreira. Nessa epoea, roi consideravel a comunhao de interesses entre reie

°

a parte burguesa da sociedade, ainda que niio tiio grande que faltassem por
completo atritos, e mesmo conflitos, entre as cidades ,jt'o governante central.
Urna das conseqiiencias mais visiveis dessa convergencia de interesses foi a
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exclusao da nobreza da organizayao monarquica, e sua infiltrayiio por gente de
origem burguesa.
Em seguida, a medida que diminula 0 poder social relativo da nobreza, em
conseqUencia do aumento da integrayiio monetaria e monopolizayiio, os reis
transferiram parte de seu peso de volta para os nobres. Assim garantiram a
existencia da nobreza como classe privilegiada contra 0 ataque burgues, mas s6
no grau necessario para preservar as difereoyas sociais entre nobreza e burguesia
e, dessa fonna, 0 equillbrio de tensoes dentro do reino. Asseguravam ao grosso
da nobreza, por exemplo, isen'roes de impostos, que a burguesia gostaria que

fossem abolidas ou pelo menos diminuldas. Mas esses favores nao foram
suficientes 'para dar aos senhores de terra economicamente fracos uma base
suficiente sobre a qual assentar a reiyindica~ao de ser aclasse superior, e

satisfazer-lhe a necessidade de cultivar um eslilo de vida visiveImente pr6spero.
A despeito das isenyoes fiscais, a massa da nobreza fundiaria levou, atraves de
todo ° ancien regime, uma vida muito modesta. Dificilmente podia concorrer em

prosperidade material com 0 estrato superior da. burguesia. Frente as autoridades,
e, acima de tudo, a corte, a posi~ao dela era longe de favoravel, porquanto os

cargos nesta ultima eram ocupados por indivlduos de origem burguesa. Demais
disso, os reis, apoiados por parte da opiniiio aristocratica, defendiam 0 principio
de que 0 nobre que participava diretamente do comercio devia renunciar ao titulo
e a todos os priviJegios de sua c1asse, pelo menos enquanto durasse tal ativldade.
A norma em causa servia para manter as diferen'ras existentes entre burguesia e
nobreza, que os reis, nao menos que os nobres, faziam questao de preservar.
Mas, ao mesrno tempo, bloqueava 0 tiDico acesso direto da nobreza a maior

prosperidade. S6 indiretamente, atraves do casamento, podia 0 nobre beneficiar-se
da riqueza gerada pelo comercio e pelos cargos oficiais. A nobreza nada teria
do esplendor e prestigio social que ainda desfrutava nos seculos XVII e XVIII,
infalivelmente teria sucumbido a burguesia cada vez mais pr6spera e talvez a
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nova nobreza burguesa, se nao tivesse obtido - ou pelo menos uma parte dela
- , com ajuda do rei, uma nova posi9iio monopoliSia na corle. Essa benesse Ihe
permitiu urn estilo de vida adequado II posi9iio social e preservou-a de envolvimento em atividades burguesas. as cargos na corte, as muitas e variadas posic;oes
oficiais na easa Real, foram reservados A aristocracia. Dessa maneira, centenas
e, no fim, milhares de nobres, conseguiram cargos relativamente bern pagos. a
favor real, confirmado por donativos ou doa'1oes adicionais, era· adicionado a
isso. Demais, a proximidade em rela9iio ao rei dava a esses cargbs allo prestigio.
Dessa forma, da ampla massa da aristocracia fundiaria nasc~u urn estrato de
nobres que podiam contrabalanc;ar, em riqueza e influencia, a alta burguesia: a
nobreza corlesii. Da mesma forma que anles, quando a burguesia fora mals fraca
que 8 aristocracia, os cargos na administra'18.o real haviam se tornado monop6lio da burguesia com ajuda do rei, nesse momenlo em que a nohreza se
debiliiava, os cargos na corle, novamenle com ajuda real, lornaram-se privilegio
dos nobres.
o preenchimento exclusivo desses cargos por nobres nao ocorreu de urn s6
golpe ou mediante 0 plano de urn liDico rei, como alias nao acontecera, antes,
com a reserva de todos os outros postos a burguesia.
Sob Henrique IV, e ainda sob Luis XIII, os cargos na corle, como lambem a
maioria das nomeacyoes para postos militares e, ainda mais, para as cargos
administrativos e judichirios, podiam ser adquiridos e constituiam, portanto,
propriedade de seus ocupantes. Isso se aplicava ate mesmo ao cargo de gouverneur, ou comandante militar, em certas regioes do pais. Para sennas exatos,
ocasionalmente, os ocupantes desse posto s6 podiam exerce-lo com aprovacyao
do rei e, naturalmente, acontecia tambem que este au aquele cargo s6 fossem
preenchidos gra9as ao favor real. Mas de modo geral, a compra de cargos
preponderava nessa epoca sobre a nomea9iio por favor. Uma vez que a maior
parle da nobreza niio compelia com a alia burguesia em lermos de riqueza, 0
terceiro estado, ou pelo menos familias dessa origem e s6 recentemente conternpladas. com titulos de nobreza, vagarosa mas iniludivelmente assumiu tam~em
postos militares e na corte. As grandes familias nobres eram as unicas que
possuiam ainda rends suficiente, em parte devido ao tamanho de suas terras e
ale cerlo ponto pelo recebimenlo de pensiies que lhes eram pagas pelo rei, para
conservar cargos desse lipo dianle de lal concorrencia.
Nao obstante, a disposicyio de ajudar a nobreza nessa situacyiio foi inequivoca
por parte de Henrique IV, como iambem de Luis XIII e Richelieu. Nenhum deles
esqueceu, sequer por um momento, que tambem era aristocrata. Alem do mais,
Henrique IV sublra ao trono a lesta de urn exercilo de nobres. Mas, II parle 0
fato de que mesmo eles eram, 0 mais das vezes, irilpotentes face a processos
econ6micos que os sitiavam, a fun'1ao real tiuba necessidades pr6prias e por isso
era ambivalente sua re1acyao com a nobreza. Henrique IV, Richelieu e todos seus
sucessores, a fim de manter suas pr6prias posicyoes, tudo fizeram para conservar
a .nobreza, tanto quanta possivel, afastada de cargos de influencia politica. Mas,
ao mesmo lempo, eram obrigados a preserva-la como urn falor social independenle
no equilibrio inlerno de for9as.
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A dupla face da corte absolutista correspondia exatamente a essa relayiio
dividida entre rei e nobreza. A corte era a urn s6 tempo instrumento para
controlli-Ia e mante-Ia, e foi nessa dire~iio que ela graduaimente evoluiu.
o pr6prio Henrique IV dava por certo que 0 rei vivia dentro de um clrculo
aristocratico. Mas niio era ainda polltica rlgida sua exigir residencia perrnanente"
oa corte dos membros da nobreza que quisessem continuar a merecer os Cavores
reais. Sem duvida, ele tambcm carecia de meios para financial urna corte tio
numerosa e distribuir cargos, favores e pens5es prodigamente, como Luis XIV
pode fazer mais tarde. AMm do mais, em sua epoca, a sociedade continuava
ainda em estado de extrema fluidez. Famllias nobres declinavam e a burguesia
subia. Os estados sobreviviam, embora drasticamente transforrnado seu regime
de ocupa~iio. 0 muro que dividia os estados parecia uma peneira, tantos eram
os furos. Qualidades pessoais, ou a falta delas, a boa ou ma sorte do indivlduo,
desempenbavam freqllentemente um papel lAo grande no destino de uma famllia
como seu nascimento neste ou naquele estado. Ate mesmo os port5es para a
corte, e seus cargos, ainda se encontravam bem abertos para indivlduos de origem
burguesa.
E tudo isso a nobreza deplorava. Era ela que desejava e que propos que os
cargos the fossem reservados. E nao s6 eles. Desejava sua parte em muitos ontros,
queria recuperar posi~5es perdidas na maquina de govemo. Em 1627, sob 0 t!tulo
"Solicita~5es e Artigos para a Restaura~iio da Nobreza", ela dirigiu a Luis XIII
uma peti~iio contendo exatamente propostas nesse sentido. 107
A peti~iio come~ava dizendo que, depois da ajuda divina e da espada de
Henrique IV, era a nobreza que se devia agradecer pela preserva~iio da coroa
numa epoca em que a maioria das outras classes fora incitada a insurrei~iio.
Aiods assim, a nobreza achava-se Uno estado ~ais lamentavel que jamais
conbecera... esmagada pela pobreza... tomada cruel pela indolencia... reduzida
pela" opressiio ate quase 0 desespero".
Em poucas palavras, assim se tra~ava um quadro da classe em decllnio. E que
correspondia fielmente a realidade. A maioria das grandes propriedades rurais
vergava ao peso das dlvidas. Muitas famllias nobres haviam perdido todas as
poss'es. "Nao havia esperantra para a juv~ntude aristocrats; a inquieta~iio e 8S
pressoes sociais geradas por essas pessoas deslocadas cram sentidas em loda a
parte na vida da sociedade. 0 que se deveria fazer?
Entre as razoes desse estado de coisas, era expressamente mencionada a
desconfian~a que certo mlmero de nobres despertara no rei com sua arrogiincia
e ambi~iio. Esses fatos haviam finahnente levado os reis a acreditarem na
necessidade de reduzir 0 poder desses nobres, -exchiindo-os de cargos oficiais
que haviam talvez usado mal, e promovendo 0 terceiro estado; assim, os nobres
haviam side destituldos de seus deveres judiciarios e fiscais, e expulsos dos
conselhos do rei.
Finalmente, em 22 artigos, a nobreza exigia, entre outras coisas, 0 seguinte:
alem do comando militar dos varios gouvernements do reino, que as fun~5es
civis e militares da Casa Real - isto e, 0 esqueleto do que mai. tarde tomaria
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deixassem de ser objeto de venda e

ficassem reservadas a nobreza.
Demais disso, 8 nobreza exigia certa influencia sobre a administra~io das
provfncias e acesso, para cerlo m'imero de aristocratas particulannente creden-

ciados, as altas cortes de
consultiva e sem

justi~a,

remunera~io

aos parlamentos, pelo menos em capacidade

e, finalmente, que urn teryo da participsty80 nos

conselhos financeiros e militares e outras parles do govemo real proviesse de
seus quadros.
Entre todas essas exigencias, se ignoramos algumas pequenas concessoes, s6
urna foi atendida: os cargos Da corte, que Coram vedados a burguesia e reservados

a nobreza. Todas as demais, na medida em que implicavam participa~ao da
nobreza, ainda que modesta, no governo au administr8y3.0, tiveram indeferimento.
Em numerosos territ6rios germanicos, nobres pleitearam e receberam cargos

administrativos e judiciarios, aIem dos militares, e pelo menos desde a Reforma
podiam ser encontrados tambem nas universidades. 108 A maioria dos cargos mais
altos do Estado permaneceu urn virtual monop6lio da nobreza; nos demais nlveis,
nobres e burgueses habitualmente se equilibravam em numerosos cargos publicos,
de acordo com uma f6rmula exata de distribui~ao.
No govemo central frances, porem, as tensoes e lutas constantes, abertas ou

latentes, entre os dois estados manifestavam-se no tato de que toda a administra~ao

continuava a ser monop6lio da burguesia, enquanto toda a corte, no sentido

mals estrelto, que sempre fora na maior parte preenchida por nobres, mas que
passara a sofrer a amea~a de cair em maos burguesas enquanto durou a venalidade

dos cargos, tomava-se, de uma vez por todas no seculo XVII, mopop6lio dos
nobres.
Richelieu, em seu testamento, recomendara que a corte fosse fechada a todos
aqueles que "nao possulssem a boa sorte de uma origem nobre".I" Luis XIV
reduziu ao minima

0

acesso dos burgueses aos cargos da corte, mas bern mesmo

ele conseguiu exclul-Ios inteiramente. Assim, ap6s numerosos movimentos preparat6rios, nos quais os interesses sociais da nobreza e da monarquia foram, por

assim dizer, sondados mutuamenle, a corte foi atribuldo 0 claro papel de asilo
da nobreza, por um lado, e de meio para controlare domar a velha classe guerreira,
por outro. A vida cavaleirosa sem redeas nem Iimites era coisa do passado.
Para a maior parte da nobreza,

DaO

apenas sua

situa~ao

economica se tomou

mais diflcil, como tambem estreitaram-se seus horizontes e liberdade de a~ao.
Dada sua mediocre renda, ela se v;.. Iimitada a suas fazendas, no interior do pals.
Nem as campanhas militares Ihe permitiam, quase nunca, escapar desse bloqueio.
Mesmo na guerra, os nobres nao lutavam mais na qualidade de cavaleiros Iivres,
mas como oficials, numa organiza~ao estrita. E sorte especial e rela~iies eram
necessarias para 0 indivlduo escapar permanenlemenle da nobreza fundiaria e obler
acesso aos horizontes mals amplos e ao maior prestlgio do circulo nobre da corte.
Essa parte menor da nobreza encontrou na corte, em Paris e i sua volta, urn
novo e mais precorio lar. Ate 0 tempo de Henrique IVe Lnls XIII, nao era dificil
a um nobre pertencente ao clrculo da corte passar algum· tempo em sua
propriedade rural ou na de outro nobre. Havia, para sermos exatos, uma nobreza

L
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de corte distinta danobreza roais ampla do interior, mas a sociedade continuava

ainda relativamente descentralizada. Luis XIV, tendo aprendido bem cedo a li~ao
da Fronda, explorou ao maximo a dependencia da nobreza face a sua pessoa. Ele
queria "colocar diretamente ante ~eus olhos todos aqueles que fossem posslveis
chefes de levantes e cujos castelos pudessem servir como pontos focais de
rebelHio...... 110
A constru~ao de Versalhes correspondeu perfeitamente a ambas as tendencias
entrela~adas da monarquia: sustentar e promover da maneira mais vislvel certos
segmentos da nobreza e, ao mesmo tempo, controla-Ia e doma-la. 0 rei concedia
com liberalidade, em especial a seus favoritos. Mas exigia obediencia, mantinha
os nobres sempre cientes da dependencia em que viviam, do dinheiro e de.outras
oportunidades que tinha para distribuir.
Q Rei (registra Saint-Simon em suas Memoires ll1 DaD exigia apenas que a alta nobreza
estivesse presente os corte, mas tambem requeria 0 mesmo dos nobres de menor

,iit
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categoria. Nas cerim6nias de seu Ievantar e deitar. nas refei~Oes, nos jardins em
Versalhes, olhava sempre em volta, notanda a presen~a au a au~ncia de todos. Levava
a mal se as nobres mais Hustres nila residiam permanentemente nacorle, e se outros
a eia compareciam spenas raramente. e a desgra-;a total esperava aqueles que mal
apareciaID au nuncs 0 faziam. Se urn destes tinba um pedido, 0 rei respondia
orgulhosamente: "Naoo conhe~o.u E seu julgamento era irrevogavel. Nao se importava
se uma peSS08 gostava de morar no campo, mas ela tinha que demonstrar mcxlera~ao
nisso e tomar precau~oes antes de longas ausencias. Certa vel, em minha mocidade,
quando fui a Rouen tratsr de alguns assuntos juridicos, 0 -rei ordenou -a urn ministro
que escrevesse, indagando de minhas ralOes.

A vigilancia sobre tudo 0 que acontecia era muito caracteristica da estrutura
dessa monarquia. Demonstrava c1aramente como eram fortes as tensoes basicas

que 0 rei tinha que observar e controlar, a lim de manter seu domlnio nao s6
na sociedade imediata que 0 cercava mas tambem fora dela. "A arte de
governar nao e absolutamente diflcil ou desagradavel", disse certa vez Luis
XIV em instru~iles ao herdeiro. "Consiste simplesmente em conhecer os
verdadeiros pensamentos de todos os principes da Europa, em saber tudo 0
que as pessoas tentam oenltar-nos, seus segredos, e em mante-Ias sob rigorosa
vigilancia. 99112
A curiosidade do rei em saber de tudo que acontecia a seu redor (escreveu Saint-Simon
em outro trecho) 113 tomou-se cada vel mais intensa. Encarregou seu primeiro valete
e 0 govemador de Versalhes de recrutarem uma guarda pess08l. Os membros dessa
guards receberam a libre real, prestavam conlas spenas aqueles que acabamos de
mencionar, e tinhsm 8 missao clandestina de vaguesr pelos corredores, dis e noite,
observando secretamente e seguindo pessoas, verificando 80nde iam e quando voltavam, entreouvindo-lhes as conversas e informando tudo com exatidao.

Dilicilmente alguma coisa seria tao caracterlstica da estrutura peculiar de uma
sociedade que toma posslvel urna forte autocracia, como a necessidade de
supervisionar detalhadamente tudo 0 que acontecia dentro do reino. Essa neces-
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sidade demonstra, por igual, as imensas tensoes e a precariedade da maquina
social, sem a qual a fun~ao coordenadora nao daria ao governante central uma
taxa de poder Hio alta. As tensoes e equilibria entre as vacios gropos sociais, e
a atilude altamenle ambivalente de todos e1es para com 0 proprio governante
central, certamente nao foram criados por ncnburn rei. Mas, uma vez estabeleeida
esss eonstela~ao, tomaYa-se de vital importancia para 0 governante preserva-Ia
com toda sua precariedade. A larefa exigia uma vigilancia rigorosa sabre todos
os suditos.
Por boas raroes, Luis XIV mantinba sob urn olbo especialmente vigilante as
pessoas mais proximas II sua pessoa em posi~iio social. A divisiio do trabalho e
a interdependencia de todos, incluindo a dependencia do governante central em
rela~ao as massas, nao estavam ainda tao avan~adas que a pressio do povo
comum eonstituisse a maior amea~a ao rei, embora a inquieta~80 popular,
sobretudo em Paris, nao deixasse de implicar urn cerlo perigo, e tenba sido urna
das razoes para se transferir a corte para Versalhes. Mas em todos os-casos, sob
os predecessores de Luis, em que a insatisfa~ao entre as massas culminou em
insurrei~oes, foram membros da Famnia Real au da alta nobreza que se colocaram
II frente delas, usando as fac~oes e 0 desconlentamento para promover suas
pr6prias ambi~oes. Era nos circulos mais pr6ximos a sua pessoa que os rivais
mais perigosos do monarca ainda podiam ,ser encontrados.
Mostrarnos acima que, no curso da rnonopoliza'180, 0 cireulo de pessoas
capazes de competir pela oportunidade de governar gradualmente se reduziu aos
membros da Casa Real. Luix XI derrotou finalmente esses prlncipes feudais e
reintegrou-lbes os territorios na coroa. Nas guerras religiosas, porem, os diferentes
contendores continuaram a ser liderados por ramos da Familia Real. Com
Henrique IV, ap6s a extin~ao da linhagern principal, mais uma vez subiu ao trono
urn membra de uma linhagem secundaria. E os prfncipes de sangue, os ··grandes·"
os duques e pares de Fran~a, continuaram a exercer poder consideravel. A base
desse poder era muito clara. Decorria principalmente de seus cargos de gouverneurs, comandantes militares de provincias e de suas fortalezas. Lentamente,
coma consolida~ao do governo monopolista, esses possiveis rivais do rei
assumiram 0 caniter de funcionarios de uma poderosa maquina governamental.
Mas resistiram II mudan~a. 0 irrniio ilegltimo de Luis XIII, 0 duque de Vendome,
filho bastardo de Henrique IV, levantou-se contra a autoridade central II frente
de uma fac~iio. Governador da Bretanba, acreditava que tinha direito hereditario
II provincia por molivo de casamento. Depois, fol 0 governador da Proven~a
quem liderou a resistencia, e mais tarde 0 governador do Languedoc, 0 duque
de Montmorency. E ate mesmo a tentativa de resistencia da nobreza huguenote
teve por base uma posi~iio de poder analoga. 0 exercito niio estava alnda
inteiramenle centralizacJo e os comandantes de fortalezas e de fortins· gozavam
de alto grau de independencia. Os governadores de provfncias considerava~ seus
cargos, comprados e assalariados, como propriedade sua. Por tudo isso, ocorreram
sucessivas explosoes de tenMncias centrlfugas. Sob Luis XIII, elas ainda eram
perceptlveis. Seu proprio irrniio, Gastiio, duque de Orleans, levantou-se, como
muitos outros irmaos reais antes dele, contra 0 rei. Renundou formal mente a sua
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amizade com 0 cardeal, depois de assumir a Iideran9a da fac9iio que Ihe era
hOSlil, e dirigiu-se para Orleans a fim de iniciar a IUla conlra Richelieu e 0 rei
a partir de urna forle posi9iio mililar.
Richelieu, no fim, venceu lodas essas balalhas, principaImenle com ajuda da
burguesia e dos superiores recursos financeiros que ela Ihe fomeceu. Os grandes
senhores que resistiam foram vencidos e desapareceram, terminando alguns oa

prisiio, OUlrOS no exflio, quando niio csiam em balalha. Richelieu deixou ale
mesmo que a miie do rei morresse no eslrangeiro.
Era equivocada 8 cren~a de que, como filhos au irmAos do rei, ou prCncipes de sell
sangue, eles poderiam, com impunidade, perturbar 0 reino. Era muito mais sensato
consolidar 0 reino e a monarquia do que respeitar a impunidade assegurada pels
posi~ao social.

Assim escreveu

0

minislro em suas mem6rias. Luis XIV colheu os beneflcios

dessas vit6rias, mas 0 sensa de amea~a por parte da nobreza, principalmente da
alta nobrez8 mais pr6xima A sua pessoa, era para eIe urna segunda natureza. A
pequena nobreZ8 perdo8v8 uma oessionsl ausencia da corte, se boas razoes fossem

ii
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apresenladas. No locanle aos "grandes", moslrava-se implacavel. E 0 papel da
corle como local de delen9iio emergia com parlicular c1areza com rela9iio a eles.
"0 lugar mais seguro para urn filho de Fran9a e 0 cora9iio do Rei", respondeu
ele quando 0 irmiio Ihe pediu uma governadoria e uma forlaleza, urn place de
sdrere. Considerava com 0 maior desagrado 0 falo de seu filho mals velho manler
uma corle separada em Meudon. Ao falecer 0 herdeiro do Irono, 0 rei, apressadamenle, mandou vender 0 mobililirio de seu caslelo, lendo em visla a possibilidade de que 0 nelo, que herdaria Meudon, Ihe desse 0 mesmo uso e, mais uma
vez, udividisse a corte n . J14
Esse receio, diz Saint-Simon,

DaD

tiohs

0

Menor fundamenlo, uma Yez que

nenhum dos nelos do rei leria ousado desagrada-Io. Mas quando a quesliio era
manter 0 prestigio e assegurar 0 govemo pessoal, a severidade do rei DaD
distin~ao

estabelecia

o

entre parentes e oulrss pessoas.

govemo monopolisla, fundamenlado nos monopolios da lribula9iio e da

violencia fisica, stingiest assim, nesse es18.gio particular, como monop6lio pessoal

de urn tinico indivlduo, sua forma consumada. Era prolegido por uma organiza9iio
de vigilancia muilo eficienle. 0 rei latifundiario, que dislribula lerras ou dizimos,
tomara-se

0

rei endinheirado, que distribuia sa18rios, e este fato dava

a centra-

liZ09iio urn poder e uma solidez nunca alcan9ados anles. 0 poder das for9as
cenlrlfugas havia sido finalmente quebrado. Todos os posslveis riva;s do governante monopolists viram-se reduzidos a uma dependencia institucionalmente forte
de sua pessoa. Nan mais em livre competi~ao, mas apenas numa competi~ao

conlrolada pelo monop6lio, apenas urn segmento da nobrezo, 0 segmenlo corlesiio,
concorria pelas oporlUnidades dispensadas pelo govemanle monopolisla, e ela
vivia ao mesmo tempo sob a constanle pressiio de um exercito de ceselVa farmada

pela arislocracia do interior do pals e por elemenlos em ascensiio da burguesia.
A corle era a forma organizacional dessa competi9iio reslrila.
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Mas mesmo que nessa fase 0 controle pessoal exercido pelo rei sobre as
oportunidades monopolizadas fosse muito grande, podia ser. grande mas niio
i1imitado. Na eslrutura .desse monop6lio relalivamente privado ja havia elementos
inconfundiveis que, flnalmente, transformaram 0 controle pessoal em controle
publico por camadas cada vez mais extensas da sociedade. No caso de Luis XIV,
a declara9iio "VEtat c'est moi" - "0 Estado sou eu" - tinha um cerlo elemento
de verdade, tenha· ou nio elc pronunciado essas palavras. Institucionalmente, a
organiza9iio monopolista conservava ainda em grau conslderavel 0 carater de
propriedade pessoaI. Funcionalmente, contudo, a dependencia do governante
monopolista face a outros estratos, a toda uma rede de fun90es sociais diferenciadas, ja era muito grande e aumentava constantemente com 0 avan90 da
integra9iio comercial e monetliria da sociedade. S6 a situa9iio especial da
sociedade, 0 peculiar equillbrio de tensoes entre a burguesia em ascensiio e a
aristocracia em decadencia e, mais tarde, entre os grandes e pequenos grupos em
toda a terra, davam ao governante central seus imensos poderes de controle e
decisiio. A independencia com que antigos reis governavam seus dominios, 0 que
era tambem uma mauifesta9iio de interdependencia social mals baixa, desaparecera. A imensa rede humana que Luis XIV governava linha um momentum pr6prio
e um centro de gravidade tambem pr6prio, que ele era obrigado a respeitar.
Custava-Ihe urn esfor~o colossal e urn autocontrole nio menor preservar 0
equilibrio entre pessoas e grupos e, mauipulando as tensoes, dirigir 0 todo.
A capacidade do funcionario central de governar toda a rede humana, sobretudo
em seu interesse pessoal, s6 foi scriamente restringida quando a balan9a sobre
a qual se colocava se inclinou radicalmente em favor da burguesia e um novo
equilibrio social, com novos eixos de tensio, se estabeleceu. 86 nessa ocasiio,
os monop6lios pessoais passaram a tomar-se monop6lios publicos no senlido
institucionaI. Numa longa serie de provas eliminat6rias, na gradual centraliza9iio
dos meios de violencia ffsica e tributa9iio, em combina9iio com a divisiio de
trabalho em aumento crescente e a ascensao das classes burguesas profissionais,
a sociedade francesa foi orgauizada, passo a passo, sob a forma de Estado.

VIII

Sobre a Sociogenese do Monop6lio de

Tributa~iio

26. Certo aspecto dessa monopoliza9iio e, destarte, de todo 0 processo da
forma9iio do Estado, escapa facilmente ao observad.or retrospectivo porque, de
modo geral, ele forma uma ideia mais clara dos estagios posteriores, dos
resultados do processo, do que de fatos ocorridos em passado distante. Diflcilmente pode ele conceber que essa ·monarquia absolutista e seu govemo centraIizado tenham surgido de forma muito gradual do mundo medieval, como algo
novo e extraordinario aos 011105 de seus contemporaneos.- Nao obstante, s6 se
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fizennos urna tcntativa de reconstruir esse aspecto tcremos a possibilidade de
compreender 0 que realmente aconteceu.

Siio claros os principais lineamentos da transforma~iio, De urn ponto central
especlfico, ela pode ser descrita em poucas palavras: a propriedade territorial
de uma famaia de guerreiros, 0 controle que ela exercia· sabre certas terras e
seu direito a d(zimos ou a servi90s de varios tipas prestados por indiv(duos que
viviam nessas terras.Joram trans/ormados. com 0 aumento da divisiio de fimr;oes
e no curso de numerosas [utas. no controle centralizado do pader milirar e dos
triburas e impastos regulares sabre uma drea muito rnais amp/a. Nessa area,
ninguem podia mais usar annas, erigir fortific8'roes au recarrer a violencia fisica
de qualquer tipo sem permissao do governa central. Tratava";se de algo muito
novo numa sociedade em que, originariamente, urna c1asse inteira de pessoas
podia usar armas e empregar violencia fisica segundo seus meios e inclina~oes.

E todos aqueles a quem 0 suserano solicitasse estavam agora obrigados a pagar-lhe
certa parte de sua renda ou riqueza. Essa situa~ao era ainda mais nova, se
comparada com 0 que fora costume na sociedade medieval. Na economia de
troca daquela epoca, quando a moeda era relativamente rara, a exigencia de
pagamentos monelarios por principes e reis - deixando de lado certas ocasioes

,

I

I

,

estabelecidas pela tradi~iio - era considerada como algo inteiramente sem
precedentes, e julgada como se fosse uma pilhagem ou 0 lan~amento de tributos
sabre urna terra conquistada.
"Constituti sunt reditus terraruffi, ut ex illis viventes a spoliatione subditorum
abstineant"1I5, as receitas da terra destinavam-se a impedir que aqueles que nela
viviam saqueassem seus suditos, disse Sao Tomas de Aquino. Com essas palavras,
ele certamente nao expressava s6 a opiniao dos circulos ecleshisticos, embora as
institui~iies da Igreja estivessem bastante expostas a essas medidas, por motivo
de sua riqueza. Os proprios reis nao pensavam de modo muito diferente, mesmo
que, dada a escassez geral de moeda, eles DaO pudessem se refrear de exigir
repetidamente esses tributos compuls6rios, Felipe Augusto, por exemplo, provocou tanta inquieta~ao e oposi~ao com uma serie de impostos, em especial a
contribui~iio para as Cruzadas em 1188, a famosa dime saladine (dlzimo saladino),
que, em 1189, proclamou que nenburn outro do rnesmo tipo jarnais voltaria a ser
lan~ado. Para que, dizia 0 decreto real, nem ele nern seus sucessores jamais
incidissem no mesmo erro, proibia, com sua autoridade real e tods a autoridade
de todas as igrejas e bariies do reino, essa afronta maldita. Se alguem, fosse ele
o rei ou qualquer Dutra pessoa, tentasse "por auclaciosa temeridade" revogar 0
edito, queria que fosse desobedecido,116 E bern possivel que, na edi~iio desse
decreto, sua pena tivesse sido guiada por notaveis do reino insatisfeitos, Mas a
epoca em que se preparava para a Cruzada, em 1190, ordenou expressamente
que, na eventualidade de sua morte na expedi~ao, parte do tesouro de guerra
fosse distribuido entre aqueles que haviam sido arruinados pelos impostos, Os
tributos exigidos pelos reis naquela sociedade, com sua escassez relativa de
maeda, eram diferentes dos impostos cobrados em sociedades mais comercializadas. Ninguem os aceitava como institui~oes pennanentes; as transa~oes de
mercado e todo 0 nivel de pre~os nao contavam em absoluto com eles; de modo
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que os impostos cafam como urn raia dos CellS, arruinando grande nurnero de
pessoas. Os reis au sellS representantes, como pudemos ver, as vezes tinham
consciencia desse fato. Mas, dada a receila limitada que arrecadavam em sellS

domlnios de raiz, eles enfrentavam constantemente a op~iio de utilizar todas as
amea~as e for~a que tinham Il disposi~iio para levantar renda mediante impostos
ou sucumbir a potencias rivais. Ainda assim, a agita~iio provocada pelo "dlzimo
saladino" e a oposi~iio que despertou parecem ter sido lembradas durante longo
tempo. S6 dal a 79 anos c que um rei voltou a lan~ar um imposto especial, uma
aide /eodale para sua cruzada.
A convic~iio generalizada entre os pr6prios reis era de que os governantes de
urn territ6rio e seu governo deviam sustentar-se com 8 renda de suas posses
dominiais, no sentido mais limitado, isla e, com a renda de sellS peoprios bens
de raiz. Para sennas exatos, no curso da monopo1iza~ao, os reis e cerlo Duroeea

de outros grandes senhores feudais ja haviam galgado uma posi~iio consideravelmente mais elevada que a massados demais senhores, e, em retrospecto,
podemos observar que novas fun~oes estavam surgindo nessa cpoca. As novas
fun~oes, porcm, s6 de desenvolviam lentamente, em constante conflito com os
representantes de Dulras funr;oes, e demoravam muHo para se transfonnarem em
instituityoes s6lidas. Na epoea, 0 rei era urn grande guerreiro, -em meio a muitos
outros guerreiros maiores au menores. Tal como e1es, vivia da prodw;80 de suas

terras, mas, ainda como cles, tinba 0 direito tradicional de lan~ar impostos entre
os habitantes de sua regiiio, em cerlas ocasioes extraordinarias. Todos os senhores
feudais exigiam e recebism certos tributos quando casavam uma filha, quando 0
filho era armado cavaleiro, e ainda a tftulo de resgate, se fosse 0 senhor feito
prisioneiro de guerra. Estas eram as aides feodales originais, e as reis as exigiam
como todos os demais senhores feudais. Outras exigencias de dinheiro nao tin ham

base nos costumes e era por isso que partilhavam da reputa~iio semelhantc Il dos
autores de pilhagem e extorsoes.
Posteriormente, nos scculos XII e XIII, uma nova forma de receita dos
prlncipes come~ou a surgir. No scculo XII, as cidadcs come~aram a crescer
lentamente. De acordo com 0 antigo costume feudal, s6 homens da classc
guerreira, os nobres, tinham

0

direito de portar armas. Nesse momento, porem,

burgueses jli haviam lutado, de espada na miio, por liberdades clvicas ou cstavam
prestes a faze-Io.Por volta da cpoc. de Luis VI, tornou-se costumeiro convocar
as moradores das cidades, os Uburgueses", para servi~o em guerras. pOlleo depois,

contudo, os moradores das cidades acharam melhor oferecer dinheiro aos senhores
territoriais, em vez de servi~os, para que "e1es pudessem contratar guerreiros.
Comercializaram a servi~o de guerra e, para os reis e outros gran des senhores
feudais, a solu~iio foi satisfat6ria. A oferta de servi~os de guerra por guerreiros
indigentes era geralmente maior do que 0 poder aquisitivo dos senhores feudais
rivais. De modo que esses pagamentos por isen~oes de servi~o militar rapidamente
se tornaram costume ou

institui~ao

tradicionais. Os representantes do rei exigiam

de cada cldade tal numero de homens ou

0

pagamento deuma soma correspon-

dente para determinada campanha, e as cidades concordavam ou negociavam
UIDa redutyao. Mas rnesmo esse costume era ainda considerado apenas como outra
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forma de aides feudais, em casos extraordinlirios. Denominavam-nos de aide de
I 'ost e eram arrecadados juntos sob a designa~iio de "ajudas nos qualro casos".
Seria necessaria uma digressiio extensa demais para mostrar como as pr6prias
comunidades urbanas come~ar8m, 80S polleos, a estabelecer uma especie de

sistema de tributa~iio intema para os varios servi~os comunais. Seja suficiente
dizer aqui que as exigencias dos reis serviram para desenvolver 0 sistema, da
mesma maneira que, reciprocamente,

8S institui~Oes

fiscais urbanas que corne-

a consolidar-se por volta de rms do seculo XII tiveram uma imporllincia
que niio deve ser subestimada para a organiza~iio da tributa~iio real. Neste caso,
tambem, a burguesia e a Casa Real - em geral a contragosoo - se impulsionaram
reciprocamente. Mas com isso niio queremos dizer que os burgueses, ou qualquer
outra classe social, pagassem de bom grado e sem oferecer resistencia. Da mesma
forma que sucederia mais tarde com a tributa~iio regular, ninguem pagava esses
tributos adicionais a menos que se sentisse direta ou indiretamente fot~ado a
tanto. Ambos os casos indicam exatamente a natureza da dependencia de grupos
na sociedade num estagio dado, e os equillbrios de poder predominantes.
~avam

Os reis nao desejavam nem tinham

condi~oes

de provocar excessiva OpOSiy80,

uma vez que 0 poder social da fun~iio real evidentemente ainda niio era forte 0
suficiente para tal. Por outro lado, precisavam, para desempenhar suas fun~oes,
para sua auto-afirms y8.o e, acima de tudo, para financiaf as lutas constantes com
os rivais, de constantes e cada vez maiores somas em dinheiro que s6 podiam
obter com tais aides. Mudaram as medidas que tomavam nesse particular. Sob
pressiio, os representantes reais tenleavam II procura de uma solu~iio ap6s outta,
ora mudavam 0 principal onus para esta ou aquela classe utbana. Mas, ainda
assim, com todas essas reviravoltas, 0 poder social da monarquia aumentava
constantemente e, com 0 crescimento, cada urn fortalecendo 0 Dutro, as impostos
gradualmenle assumiram novo caraler.
Em 1292, 0 rei exigiu 0 tributo de um denario por libra sobre todas as
mercadorias vendidas, sendo a dita soma de responsabilidade tanlo do comprador
quanta do vendedor. "Uma eXlOrsiio de tipo ate entiio desconhecido no teino
frances" - como a considerou um cronista da epoea. Em Rouen, a casa de
contas dos coletores reais foi saqueada. Rauen e Paris, as duas cidades mais
importantes do reino, finalmente compraram sua liberdade por urna soma flxa. 1l1

o imposto, no entanto, permaneceu durante muito tempo na mem6ria popular
sob 0 agourento nome de mal-Mte. E a oposi~iio que provocou persistiu tambtm
longamente nas recorda~es dos funcionarios reals. Em conseqUencia, no ana
seguinte, 0 rei tentou obter emprestimos compuls6rios dos burgueses ricos. Ao
provocar essa pretensiio tambtm violenta resistencia, ele voltou em 1295 a aide
em sua forma original: 0 tributo era exigido de lodos os estados, e nao apenas
do terceiro. Deveria ser pago urn centesimo do valor de todas as mercadorias.
Mas, evidentemente, a soma levantada nao era suflciente. No ana seguinte, 0
tributo foi elevado para urn cinqUenla avos. Nesse momento, claro, os senhores
feudais, tambcm atingidos pelo impasto, ficaram furiosos. 0 rei, em vista disso,

declarou-se disposto a devolver

a Igreja

e aos senhores feudais parte da soma

que levantara nos dominios dos mesmos. Davs-Ihes, par assim dizer, urna parte

1
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no butim. Mas esse gesto nao conseguia tranqililizli-Ios. Acima de tudo, os
senhores feudais seculares, as guerreiros, sentiam-se cada vez mais ameayados
em seus direitos tradicionais, na sua capacidade de govemar independentemente
e, talvez, em sua pr6pria existencia social, pela maquina do govemo central. Os
homens do rei estavam se intrometendo em tudo e apropriavam-se de direitos e
tributos que antes eram prerrogativa exclusiva do senbor feudal. E neste particular,
como com tanta freqilencia aconteeia, foram os tributos em dinheiro que
constituiram a ultima gota. Quando em 1314, pouco antes da morte de Felipe, 0
Belo, altos impostos para custear uma campanba na Flandres foram novameDle
lan~ados, a inquieta~ao e 0 descontentamenlo, refor~ados pela ma condu~ao da
guerra, transformaram-se em resistencia dec1arada. uNio podemos tolerar a
cobranY8.dessas aides''', disse urn dos afetados. 1I8 "nio podemos suporta-las
com consciencia tranqUila, pois isso nos custaria a bonra, ps direitos e a
Iiberdade." "Um novo tipo de extorsao injustificavel, uma forma indecorosa de
levantamento de receita desconbecida na Fran~a e especificamente em Paris",
deixou registrado outro bomem da epoca, "foram usados para custear as despesas.
Dizia-se que se destinavam A guerra na Flandres. Os servis conselbeiros e
ministros do Rei queriam que compradores e vendedores pagassem seis denarios
por libra no pre~o de venda. Nobres e plebeus... juraram uuir-se para conservar
sua Iiberdade e a de sua patria."
A inquieta~ao tomou-se realmente tao ampla e difundida que as cidades e
senbores feudais formaram uma alian~a contra 0 rei. Foi um desses experimentos
bist6ricos nos quais podemos ver 0 grau de divergencia de interesses e a for~a
das tensoes intemas. Sob a amea~a das exigencias fiscais dos representantes do
rei, e a grande irritayio que elas provocavam em todos as ladas, urna alianya
entre a burguesia e a nobreza ainda era posslvel. Duraria, seria eficiente? Ja
observamos acima que, em outros palses, sobretudo na Ioglaterra e tendo por
base uma estrutura social diferente, uma aproxima~ao e uma a~ao concertada
entre certas classes urbanas e rurais ocorreram gradualmente - a despeito de
todas as tensoes e bostilidades entre elas -, 0 que finalmente contribuiu de
forma notlivel para Iimitar 0 poder real. 0 destino de tais alian~as na Fran~a,
como nesse caso se poderia ver em forma embrionaria e com fiuito mais clarcza
depois, seria bem diferente, dada a crescente interdependencia dos estados. A
unauimldade entre eles nao sobreviveu por muito tempo e 0 impacto das a~oes
combinadas foi quebrado pela desconfian~a mutua. "A raiva e 0 descontentamento
as aproximavam, mas sellS interesses nio admitiam llnidade. 119
6

"

iI

It sont lignee deslignee
Contrefaite et mal align~e11"

dizia uma can~ao da epoca sobre os aliados. Ainda asslm, essa rea~ao violenta
a impastos voluntariosamente lanyados produziu uma forte impressio, inclusive

•
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··Eles sio linha desalinhada I mal feila e mal alinhada"". (RJR)
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nos funcionarios reais. Tais revoltas dentro do dominio naa deixavam de se

revestir de perigos para a luta contra rivals extemos. A posi~iio social do suserano
DaD

era sinda suficientemente forte para que ele se limitasse a ordenar a cobran~a

e a fixar 0 nlvel dos impostos. a poder ainda era distribuldo de tal maneira que
ele tinha que negociar, em cada ocasiiio, com os estados que tributava e
conquistar-lhes a aprov8 yiio. E, Dessa epoes, as aides nada mais eram do que
pagamentos ocasionais e extraordinarios para ajudar 0 govemo numa finalidade
concreta especifica. Essa situ8erio mudoll apenas, e gradualmente, no curso da
Guerra dos Cern Anos. Tomando-se eia permanente, 0 mesmo aconteceu com
impostos de que 0 susefaDO necessitava para leva-Is a cabo.

os

27. "A luta enfrentada pela monarquia ao procurar estabelecer e desenvolver
seu poder fiscal s6 pode ser compreendida Se levarmos em conta as for~as e
interesses sociais que eia combatia como obstaculos a seus prop6sitos" .120 Esss
afirma~iio

indica, de fato,

0

aspecto blisico da sociogenese do monop6lio da

tributayao. Para sennas exatos, as pr6prios reis nao podiam preyer, nem sellS

adversarios nessa luta, a nova institui~iio que gerariam. Na verdade, niio tinham
a menor inten~iio de "aumentar seu poder fiscal". A princlpio, eles e seus
representantes queriam simplesmente extrair tanto dinheiro quanto posslvel de
seu dominio, numa ocasiio apas outra, e as tarefas e despesas que tomavam
necessarias essas medidas eram sempre bern especificas e imediatas. Nenhum

t ,
, I

homem isolado criou impostos ou 0 monop6lio de tributa~iio. Nenhum indivlduo,
ou serie de indivlduos, durante todo 0 seculo em que essa institui~iio lentamente
se formou, trabalhou para alcan~ar esse objetivo seguindo um plano deliberado.
A tributa~iio, como alias todas as demais institui~iies, constituiu produto do
entrela~amento social. Surgiu - como que de um paralelograma de for~as dos conflitos de varios gropos e interesses sociais, ate que, cedo ou tarde, 0
instrumento que fora desenvolvido nas constantes provas de for~a se tomou bern

conhecido das partes interessadas e foi transformado, deliberadamente, em
organiza~ao

ou

institui~io.

Dessa maneira, em

combina~io

com a gradual

transforma~iio

da sociedade e a mudan~a nas rela~iies de poder dentro dela, as
ajudas ocasionals a senhores de Estados ou territ6rios, cobradas para custear
campanhas especificas, resgate, dotes a tilhas ou dota~ao aos tilhos, acabaram
por assumir 0 caniter de pagamentos habituais. Expandindo-se lentamente os
setores monetario e comercial da economia, a medida que uma dada easa de
senhores feudais se tomava a Casa do rei, com jurisdi~iio sobre utUa area sempre
maior, as aide aux quatre cas feudais transfonnaram-se em tributa~ao.

De 1328 em diante, e mais fortemente a partir de 1337, acelerou-se a
da ajuda extraordinaria em tributos regulares. Em 1328, um
imposto dire to para custear a guerra com a Flandres tomou a ser lan~ado em
transforma~iio

certas partes do reino; em 1335, cobrou-se em algumas cidades do oeste urn

imposto indireto, uma aliquota sobre cada venda, a fim de equipar a Marinha de
Guerra; em 1338, todos os fundonarios reais tiveram uma dedu~io em seus
salarios; em 1340, 0 impasto sobre a venda de mercadorias voltou a baila e
assumiu carater geral; em 1341, instituiu-se urn imposto adicional sobre a venda
de sal, a gabelle du sel. Em 1344, 1345 e 1346, esses impostos indirelos lornaram
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a ser cobrados. Ap6s a balalha de Crecy, os funcionarios reals lentaram relntroduzlr um Imposlo pessoal direlo; em 1347 e 1348, voltaram it forma Indirela,
com 0 Imposlo sobre vendas. Tudo Isso era, ale cerlo ponlo, experlmenlal,
conslderando-se lodos os Imposlos como uma ajuda lemporarla da sacledade para
que 0 rei conduzlsse a guerra; eram les aides sur Ie fait de la guerre.
Repetidamenle, 0 rei e seus servldores declararam que a exlgencla de mals
dlnhelro terminaria com 0 fllD da guerra."1 E em todos os casos em que tinbam
urna oportunidade, os representanles dos estados frisavam esse ponlo, lentando
verificar se 0 dinhelro gerado pelas aides estava sendorealmente usado para fins
mllitares. Os pr6prios rels, conludo, pelo menos desde Carlos V, nunca cumpriram
com mullo rigor essa exigencia. Controlavam os fundos levantados pelas aides
e continuavam, quando achavam necessario, 8 custear as despesas de sua Casa
ou premlar favorilos com esse dinhelro. Esse fenomeno em sl, essa entrada de
dlnheiro no lesouro do rei, bem como a crla~io de uma for~a militar por ele
cusleada, lenta mas inexoravelmenle levou a um extraordinarlo fortaleclmenlo
da fun~io central. Os tres estados, a nobreza acima de lodos, opunham-se tanlo
quanlo podlam a aumentar 0 poder da aUloridade central. Mas, tambem nesle
particular, a dlvergencla de Inleresses debilitava-Ihes a reslslencla. Havlam sldo
afetados demals pela guerra, estavam Inleressados demals na expulsio dos
Ingl~es. para poderem recusar dinhelro ao rei. Alem disso, a for~a dos antagonismos enlre eles, juntamenle com divergencias lacais, nio apenss solapava
qualquer frenle comum para limitar as exlgencias financeiras ou supervisionar 0
uso que 0 rei desse a essa recelta, mas impedia a organiza~io dlreta da guerra
pelos estados. A amea~a eXlerna lornava as genIes dessa sociedade, na qual ainda
era relativamente fraca a unidade e a inlerdependencia, mullo dependenles do
rei enquanlo coordenador supremo e de sua maquina governamental. De modo
que tiveram que lolerar, ano ap6s ano, a cobran~a em nome do rei de "ajudas
extraordlnarias" para cuslear uma guerra que nio lerminava.
Flnalmenle, depols de ter sldo aprislonado 0 rei loio na batalha de Poltiers,
e a fim de pagar 0 enorme resgale exlgldo pelos Ingleses, pela primelra vez um
Imposto fol lan~do nio por um, mas por sels anos. Nesse caso, como aconlece
com tanta freqUencia, um evenlo impotlanle mas forlullo meramenle acelerou
algo que estava hli multo tempo em prepara~io na estrulura da socledade. Na
rcalldade, esse Imposto fol arrecadado inInlerruptamenle nio por seis, mas durante
20 anos, e podemos supor que, por essa epoca, certa adapta~io do mereado a
tals pagamenlos estava ocorrendo. Demals dlsso,· alem desse imposlo sobre as
compras, com 0 objetivo de cuslear 0 resgale do rei, numerosos outros foram
lan~dos para oulros fins: em 1363, um impaslo direto para cobrir os cuslos
Imediatos da guerra; em 1367, oUlro, para impedir as pUhagens pralicadas pela
soldadesca; em 1369, no reinlcio da guerra, novos impastos diretos e Indirelos,
Incluindo um - especialmenle odiado - sobre a casa de moradia, 0 fouage.
"Todos eles alnda sio 'aides' feudais, mas generalizadas, lornadas uniformes
e arrecadadas nio 56 no domlnio do rei, mas em todo 0 reino, sob a supervlsio
de urna maquina administrativa centralizada, especial. "122 Na verdade, nessa fase
da Guerra dos Cem Anos, quando as aitks lentamente se lornavam permanenles,
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80S POllCOS roi 5urgindo uma serie de fUD90es oficiais especializadas, com a
finalidade de coletar e legalmente fazer eumprir esses "pagameDlos extraordinarios u

,

como ainda cram chamados. lnicialmentc, cram representados apenas por

a.lguns gentfraux sur Ie fait des finances, que supervisionavam 0 exercito dos
tesponsaveis pela cobran9a das aides no pals intelro. Em 1370, ja havia dois
administradores supremos, urn dos quais especializado em questiies juridicas e
o outro em financeiras, que surgiram em decorrencia da cobrao98 das aides.
Configurava-se sf a fonna inicial do que mais tarde, durante todo 0 ancien regime,
constituiu urn dos 6rgiios mals importantes da adminlstra9iio fiscal, a Chambre
ou Cour des Aides. Nos anos de 1370 a 1380, porem, essa institui9iio estava
ainda em processo de forma9iio, carecia de forma definida, era mais uma tentativa
na guerra surda ou deelarada na qual os diferentes centros de poder estavam
constantemente submetendo a teste a for9a dos outros. E sua presen9a, como
freqiientemente acontece com instituiQoes solidamente estabelecidas, nao obliterava a recorda-r8o dos conflitos sociais dos quais resultals. Em todas as -ocasioes

em que a monarquia, eocootrando resistencia em diferentes segmentos da
popula9iio, se viu obrigada a Iimitar suas exigencias fiscais, essas fun9iies
oficiais igualmente recuavam para 0 segundo plano. Seu nlvel e curva de
cresdmento constitulam urn indlcador razoavelmente exato da for9a social da
fun9iio central e da maquina de governo, em rela9iio a nobreza, ao elero e as
classes urbanas.

Sob Carlos Y, conforme ja mencionado, as aides sur Ie fair de la guerre
tomaram-se tiio permanentes como a pr6pria guerra. Foram urn peso sobre urn
povo que ja estava sendo arruinado pe1a devasta9iio, 0 fogo, os problemas de
comercio e ainda por constantes ass~ltos de tropas que queriam ser alimentadas
e se alimentavain pela for~a. Cada vez mais opressivos se tomavam os impastos
exigidos pelo rei e, cada vez mais, julgava-se que 0 fato de se tomarem a regra,
e nao a exce~ao, constitufa uma violaf)'ao das tradif)'oes. Enquanto Carlos V viveu,
nada disso teve expressao visivel. As tribula~oes cresceram, ignoradas, e com

elas

0

descontentamento. Parece, no entanto, que

0

rei percebia ate certo ponto

essa tensao crescente no pais, os sentimentos reprimidos, particularmente contra

os impostos. Ele, com toda a probabilidade, compreendia 0 perigo que eSSe estado
de esplrito poderia provocar se, em seu lugar, em lugar de urn rei velho e
experimentado, uma

crian~a,

sen tilho, que ainda era menor, subisse ao trono

sob a tutela de parentes rivals. E talvez esse receio do futuro Se combinasse com
dores de consciencia. Certamente os impostos que 0 govemo arrecadara ano ap6s
ano pareciam-Ihe inevitaveis e indispensaveis. Mas mesmo para ele, 0 beneficilirio, os impostos ainda tinham claramente uma marca de injusti9a. De qUillquer
modo, algumas horas antes de sua morte, em 16 de setembro de 1380, assinou
urn decreto revogando 0 imposto mais· opressivo e impopular, aquele sobre a
casa de moradia, que pesava ignalmente sobre ricos e pobres. 0 quanta esse

edito foi apropriado para a situa9iio criada pela morte do rei niio demorou a se
evidenciar. A fun9iio central debilitou-se e irromperam as tensiies reprimidas no
pais. Os parentes concorrentes do rei morto, acima de todos Lues, de Anjou, e
Felipe, 0 Audaz, da Borgonha, contestaram a predominincia urn do outro, bern
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como 0 controle do tesouro real. As cidades comeyaram a se revoltar contra os
Impostos, 0 povo pondo em fuga os coletores do rei. No Inlcio, a agltayao dos
estratos mals balxos da cidade ate que agradou a burguesla mais rica. Os desejos
de ambos os grupos corriam paralelos. Os notavels urbanos que, em novembro
de 1380, reuniram-se com representantes dos outros estados em Paris, exlglram
a aboliyao dos impostos reals. Provavelmente, 0 duque de Anjou, chanceler do
rei, sob uma tal pressao direta, tera prometldo atender a exlgencla. No dla 16
de novembro de 1380, baixou um edilo, em nome do rei, pelo qual "de agora
.em dlante e para sempre, todas as imposlyoes de 'fouage', os Impostos sobre 0
sal e as quartas e oltavas, atraves dos quais nossos sudilos foram tao afrontados,
todas as ajudas e subsldlos de todos os tlpos que foram impostos por motlvo das
dltas guerras....• se vlram abolidos.
"Todo 0 sistema financelro dos dez ultimos anos, todas as conquistas feilas
nos anos de 1358/59 e 1367/68 foram sacrificadas. A monarqula fol arremessada
para tras, para uma sltuayao de quase um seculo antes. E acabou quase no mesmo
ponto que no Inlcio da Guerra dos Cem Anos"'l"
Tal como um sistema de foryas que ainda nao alcanyou 0 equillbrio, a sociedade
oscllou de um lado para 0 outro nessa luta pelo poder. Diz bem do poder social
ja detido pelo govemo central e pela funyao real nessa epoca que eles tenham
conseguldo recuperar 0 terreno perdido com extraordlnaria rapldez, embora 0
novo rei fosse uma criant;a, inteiramente dependente dos administradores e
servldores da monarquia. Aquilo que se manifestou uma vez mals, sob Carlos
VIII, com especial clareza, emergiu bem vlslvel mesmo nessa epoca: as oportu,
nidades abertas a funyao real nessa estrlltura da sociedade francesa e nessa
sltuayao ja eram tao grandes que a monarquia pOde expandir seu poder social
mesmo numa ocaslao em que 0 rei era pessoalmente fraco e Insignificante. A
dependencia dos grupos e classes na sociedade, face a um coordenador supremo
que mantinha a coopera~io entre os varios distritos e funyoes sociais, cresceu
com a Interdependencia dos mesmos e alnda mals sob a pressao do perigo militar.
E, querendo ou nao, rapldamente eles restitulram os meios necessarlos para fazer
a guerra aos homens que lhes representavam os interesses comuns, aeima de tudo
nos conflitos com lnimlgos extemos: 0 rei e seus representantes. Mas, ao faze-lo,
deram tambc!m a monarquia melos para controla-Ios. Em 1382/83, a monarqula,
islo e, 0 rei e todos seus parentes, conselhos e servidores, que, de alguma maneira,
pertenclam a maquina de govemo, encontrava-se mals uma vez em poslyao de
Impor as cidades, os prlncipais centros de reslstencia, os Impostos que conslderava
necessarlos.
A questao dos Impostos constitulu 0 principal molivo dos levantes urbanos
em 1382. Mas na luta por causa das taxas, e da distribuiyao de seu onus pela
maqulna central, fol tambem submetida a teste e decidida a questiio de toda a
dlstrlbuiyao de poder. 0 objetivo de ter voz no lanyamento e dlstribulyiio dos
impostos, isto e, de supervisionar, a partir de uma POSiy80 central, 0 funcionamento da maquina de govemo, fol perseguido da manelra a mals deliberada
posslvel pelos notllveis urbanos da epoca, e nao s6 por eles. Nas assembleias,
representantes dos outros estados presslonavam as vezes na mesma direyao. Os

180

horizontes das classes baixa e media urbanas eram em geral mais limilados: 0
que queriam, aeima de tudo, era a suspensao de seus Cardos opressivos, nada
mais. Mas, mesma nessa dircltao, nem sempre coincidiam os objetivQs dos varios

grupos urbanos, ainda que - na rela9ao que mantinham com a maquina central
do pals - nao fossem necessariamente hostis entre sl. No c!rculo menor das
pr6prias cidades, as assuntos cram fiuito diferentes. Neste caso, as interesses
dos diferentes estratos, a despeito de seu entrelayamento e, de fato, precisamente
por esse motivo, divergiam DaD raro diametralmente.

As comunidades urbanas dessa epoca ja eram forma90es sociais altamente
complexas. Havia nelas um estrato superior privilegiado, os burgueses propria.
mente ditos, cuja posi9ao monopolista se manifestava no controle que exerciam
dos cargos publicos e, por conseguinte, das finaO Y8S. Sobravam urn estrato media,

uma especie de pequena burguesia, formada pelos artesaos e mercadores menos
ricos, e, finalmente, a massa de jornaleiros e lrabalhadores,

0

"pavo '0. Neste

ponto, Iambem, os impostos formavam 0 ponto focal em que a interdependencia
e as anUteses surgiam com grande clareza. Se exigencias bem·formuladas foram
por seaso feitas, as gropos media e baixo queriam impostos diretns, progressivos,
que cada urn pagasse de acordo com seus meios, enquanto 0 estrato urbano
superior preferia as indiretos au de taxa tiniea. Como aeontecia com tanta

freqUencia, a agila9ao do povo por causa dos impostos e a primeira onda de
inquieta~ao

foram, no inido, ate bern recebidas pelo estrato urbano superior. E

este apoiou 0 movimento enquanto ele refor90u sua propriaoposi9ao a monarquia

au mesmo aos senhores feudais locais. Mas, com muita rapidez, a insurreityao
vohou-se contra os proprios moradores ricos das cidades. Transformou-se, em

parle, numa luta pelo governo urbano entre 0 patriciado burgues governante e
os estratos medio e inferior, que exigiam seu quinhiio nos cargos publicos, da
mesma maneira que as notaveis urbanos exigiam 0 seu oa esfera mais ampla do
governo do pais. 0 estrato urbano superior fugia ou se defendia e de modo geral

era salvo, nesse estagio da IUla, pela chegada das tropas reais.
Precisarlamos fazer um desvio grande demais para acompanhar em detalhes
essas lutas e levantes em diferentes cidades. 0 fate

e que terminaram com mais

uma mudan9a de poder em favor da maquina central e da monarquia. Os
cabecilhos da revolta, especialmente as que se haviam recusado a pagar impastos,
foram punidos com a marte, outros com pesadas multas. As cidades como urn

todo foram impostos pesados tributos. Em Paris, os castelos reais fortificados,
ou bastilhas, receberam refor~os e outros come~aram a ser construidos, guamecidos par soldados reais, as gens d'armes. Restringiram-se 8S liberdades urbanas.

A partir desse instante, a administra9ao das cidades passou cada vez mais a
funcionlirios reais, ate etas se tornarem basicamente orgaos da maquina real de
governo. Dessa maneira, a hierarquia da maquina do governo central, constitulda
dos principais burgueses, ampliou-se, dos postos ministeriais e mais ahos cargos

judiciarios, para as posi90es de prefeito e chefe de guilda. A questao dos impostos,
como urn todo, teve decisao identica. Passaram a ser fixados pels

central.
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Se examinannos as razoes por que essa prova de for~a foi decidida com tal
rapidez em favor da fun~io central, mais uma vez deparamos com 0 fato ja
mencionado aqui tanlas vezes: era 0 antagonismo entre os varios grupos da
sociedade que dava for~a • fun~io central. A classe alta burguesa mantinha urn
relacionamento tenso nio s6 com os senhores feudais seculares e 0 clero, mas
tambcm com os estratos urbanos roais baixos. Neste caso, era a desuniao entre
as pr6prias classes urbanas 0 que mais beneficiava 0 suserano. Nao menos
importante era 0 fato de que, ate entao, praticamente nao havia qualquer
associarriio estreita entre as diversas cidades do reino. Observava-se, e verdade,
alguma tendencia - ainda que fraca - para colabora~io entre as varias cidades;
mas a integrarrao nao era nem de longe estreita 0 suficiente para pennitir arrao
concertada. As diferentes cidades ainda se enfrentavam, ate certo ponto, como
se fossem potencias estrangeiras e entre elas, tamhem, havia uma competi~ao
mais oumenos intensa. Por isso mesmo, as representantes reais negociaram, em
primeiro lugar, uma tregua com Paris, a lim de conseguir Iiberdade de a~ao contra
as cidades da Flandres. Assim garantidos, esmagaram a resistencia urbana na
Flandres, depois em Rouen, e linalmente em Paris. Uma a uma, derrotaram todas
as cidades. Nao s6 a fragmenta~ao social, mas tamhem a regional - dentro de
certos limites e nio excluindo algum grau de interdependencia - beneliciava a
fun~ao central. Diante da oposi~ao combinada de todas as partes da popula~io,
a monarquia oecessariamente leria sido derrolada. Mas enfrenlando cada classe
au regiao separada, a fuorrao central, baseando seu poder em todo 0 pais, era a
mais forte.
Nao obstanle, segmentos da sociedade continuaram a tenlar limitar au quebrar
o poder crescente da fun~io central. A cada vez, de confonnidade com as mesmas
regularidades estruturais, 0 equillbrio perlUrbado era restabelecido, ap6s certo
tempo, em favor da monarquia, que em cada uma dessas provas de forrra, mais
aumentava seu poder. as impastos pagos ao rei eram suspensos de vez em quando
au reduzidos, mas nunca deixavam de ser reinlroduzidos, a curto praza. Exatamente da mesma maneira, cargos de administra~ao e coleta de impostos desapareciam e reapareciam. A hist6ria da Chambre des Aides, por exemplo, abunda
nessas revolu~oes e inesperadas mudan~as de rumos. Passou ela por varias e
sucessivas ressurrei~oes entre 1370 e 1390. Mais uma vez, em 1413, 1418, 1425,
1462, 1464 e 1474, experimentou, segundo escreveu urn historiador Hexcessos
de vida e morte, ressurreirroes imprevisiveis, "124 ate que finalmente se transformou numa s6lida instituirrao da maquina real de govemo. E fiuito embora essas
flutuarroes, claro, nao retletissem apenas as grandes provas de forrra, elas
proporcionam uma certa ideia da sociogenese da fun~io real, do crescimento da
organiza~io monopolista em gera!. Deixam claro 0 quio pouco essas fun~oes e
fonna~oes sociais resultavam de pianos deliberados, a longo prazo, de indivlduos,
e a quanta nasceram de passos curtos e tenteantes de urn grande numero de
esfor~os e atividades humanas entre1a~ados e conflitantes.
28. Os pr6prios reis, no desdobramento de seu poder pessoal, dependiam por
completo da situa~ao em que encontraram a fun~ao real. E esse fato raramente
se mostrou com tanta clareza como no caso de Carlos VII. Como pessoa, ele
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certamente DaD era fiuito forte, e nada teve de grande au poderoso. Ainda assim,
depois de serern expulsos os ingleses de seu terril6rio, 8 monarquia se tomou
mais forte. 0 rei destacava-se nesse momento diantc do pavo como urn vitorioso
comandante de. exercito, por menDS que pudesse sentir-se inclinado para esse
papel por predlsposl~iio pessoal. Durante a guerra, todos os recursos financelros
e humanos do pals havlam sido reunidos nas miios da autoridade central. A
centraliza~iio do exercito, 0 controle monopolista da trlbuta~iio tinham percorrido
uma boa dlstiincia. 0 lnimlgo extemo fora recha~ado, mas 0 exercito, ou pelo
menos boa parte dele, continuava presente e dava ao rei tal preponderancia Intema
que a reslste;ncia a seus desejos por parte dos estados era praticamente Imltil,
em particular porque a popula~iio exausta queria uma tinica coisa acima de todas
as demais: paz. Nessa situatyao, em 1436, 0 rei. declaroD que a D8Qio aprovara
8S aides por periodo ilimitado e que fora solicitado a nio convocaI, no futuro,
os estados para decidir sobre impostos. Os custos da viagem para as assembleias
dos estados, disse, impunham urn fardo pesado demais ao povo.
Essa justifica~iio, claro, era destitulda de tada substancia. A medida em sl, a
suspensao das assembleias dos estados, roi simplesmente uma manifesta~iio do
poder social da monarquia. Esse poder se tomara tao grande que as aides, que
durante a guerra haviam sido mais ou menos contfnuas, podiam ser agora
proclamadas como uma institui~iio permanente. E esse poder ja era tao inquestionavel que 0 rei niio julgava mals necessario combinar 0 volume e tlpo de
impostos com aqueles qu~ deveriam paga-los. Conforme ja mencionamos, os
estados tentaram resistir. A supressiio dos Estados gerais e os poderes ditatoriais
do rei niio se consolidaram sem uma serie de provas de for~a. Mas todas elas
mostrararn repetidamente, e com uma clareza sempre maior, com que inexorabilidade, nessa fase de diferenda~ao e integra~iio em progresso, crescia a fun~iio
central. Uma vez apos outra, era 0 poder militar concentrado nas maos da
autoridade central que Ihe garantia e aumentava 0 controle dos impostos, e fol
esse controle concentrado dos mesmos que tom'ou posslvel a monopoliza~iio cada
vez mais forte do poder fisico e militar. Passo a passo, esses dois se impeliram,
urn ao ontro, para cima ate que, em certo ponto, a completa superioridade obtida
pela fun~iio central nesse processo se revelou em toda a sua nudez aos atonitos
e amargurados contemporaneos. Aqui, uma voz daquele tempo vale mais do que
qualquer descri~iio para transmitir-nos a manelra como tudo isso se abateu sobre
o povo como algo novo, sem que ele soubesse como ou por que.
Quando, sob Carlos VII, 0 governo central come~ou abertamente a anundar
e a arrecadar impostos em carster permanente, sem a anuencia dos estados,
Juvenal des Ursines, arcebispo de Rheims, escreveu uma carla ao rei. Incluia
ela, em tradu~ao livre, 0 seguinte: 125
Quando as predecessores de Vossa Alteza tencionavam if A guerra, costumavam
convocar os tres estados; convidavam representantes da 19rejs, da nobreza e dos
plebeus para reunirem-se com eles em suas boas cidades. Viriham e explicavam 0
estado das coisas, diziam 0 que era necessaria para resistir ao inimigo, e solicitavam
que as represent antes reunidos se consultassem sabre a maneira como 8 guena clevia
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ser conduzida, 8 fun de ajudarem 0 rei com impostos decididos nessa discussao. Yassa
Alteza sempre observou esse procedimento, ate que compreendeu que Deus e a Fortuna
- que e mutavel - a ajudaram de tal fonna que tsis discussOes estao agora abaixo
de sua dignidade. Yassa Alteza imp6e agora as "aides" e autros tributas e pennite
que sejam cobradas como se fossem- tributas de seu pr6prio dominic, sem anuenda
de seus tres estados.
Antes... 0 reina podia, comjustir;8, ser denominado "Royaume France", pais
costumava ser livre [franc] e gozavs de todas ~ liberdades [franchises et Iibertes}.
Hojeo povo nada mais e do que escravo, arbitrariamente tributado [taillables a
voulente]; Se examinamos a populsr;8o do reino, descohrimos apenas urn d6CimO dos
que antigamente nele viviam. Niio desejo reduzir a poder de Vossa Alteza, mas, siro,
aumenta-Io tanto quanta estiver dentro de minhas far~as. Nao hci duvida de que urn
principe, e em especial Vossa Alteza, pode em certos casos tirar {tailler] alguma coisa
de vossos suditos e cobrar as "aides", sobretudo para defender 0 reino e a coisa
publica {chose publique]. Mas tern que concordar em fazer isso de fonna razocivel. A
tare fa dele nao e a minha. E possivel.que Vossa Alteza seja soberana nas questoes de
justi~a, e que esta seja sua autoridade. Mas, no que interessa as receitas de sens
dominios, 0 rei tern seu dominio e cada particular tambem possui 0 seu [N.B.: em
outras palavras, a rei deve sustentar-se com a receita de suas propriedades e dominios,
sem risurpar 0 cantrole da receita de todo pais]. Hoje, os suditos tern tosquiada nlio
s6 a sua la, mas tambem a pele, a came e a sangue, ate os osseS.

Em outro lrecho, 0 arcehispo da livre redea • sua indigna~ao: "Merece ser
deslituldo do govemo aquele que 0 usa voluntariosamenle e nem na melade em
proveilo de seus sudilos... CUidado, portanlo, para que 0 excesso de moeda que
f1ui para suas maos atraves das 'aides', que Vossa Alleza extrai do corpo, nao
Ihe deslrua a alma. Vossa Alleza e tamhem a cabe~a desse corpo. Nao seria uma
grande tirania se a

cab~a

de uma criatura humana destruisse

° coraQao, as maos

e os pes? [N ,B.: provavelmente, simbolizando 0 c1ero, os guerreiros e as pessoas
comuns]."
A partir desse momeQ~ e por urn longo periodo, sao os sudilOS que chamam
a aten~ao para 0 carater publico da fun~ao real. Expressoes como "coisa publica",
"patria" e mesmo "Estado" sao usadas pela primeira vez, geralmenle em
oposi~ao a prlncipes e reis. Nessa fase, os suseranos controlam as oportunidades
monopolizadas, acima de tudo a receita de seus domlnios - conforme diz luvenal
des Ursines - como se fosse propriedade privada sua. E e nesse sentido, tamhem,
como resposta ao emprego pela oposi~ao de palavras como patria e Estado, que
devemos compreender a frase atribuida ao rei: "Eu sou 0 Estado." 0 espanlo
ante esses desdobramentos, contudo, nao se limita • Fran~a. 0 regime que nela
estS emergindo, a for~a e solidez da maquina e fun~ao centrais, que mais cedo
ou mais tarde hao de aparecer na base de eslruluras analogas em quase todos os
palses da Europa, eram no seculo XV algo surpreendenle e novo para os
observadores de fora da Fran~a. Precisamos apenas ler os relat6rios do enviado
veneziano dessa epoca para perceber como urn observador estrangeiro, que
indubitavelrnenle linba larga experiencia desses assuntos, descobriu na Fran~a
urna forma desconbecida de govemo.
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Em 1492, Veneza despacha dols envlados para Paris, oficialmente para
congratular-se com Carlos VIII pelo seu casamento com Ana da Bretanha, mas,
na realidade, para descobrlr como e onde a Fran~a tenciona usar seu poder na
Illilia e, de modo geral, como andam as colsas no pals, qual e a slllla~io final1celra,
que tipo de pessoas sio o rei e seus minlSIrOS, que produlos sio Importados e
exportados, que fun~oes exlstem; em suma, os envlados tem que descobrlr tudo
o que vallia a pena, a rtm de permltir a Veneza lomar as medidas pollticas corretas.
Essas embaixadas, que gradualmente mudam de natureza, de Institul~Oes ocasionals para permanentes, constituem urn sinaI de como a Europa lentamente se
tornava cada vez mals Interdependente.
Em conseqUencia, encontramos nesses relat6rios, entre outras coisas, urns
descri~io exata das finan~as francesas e dos procedlmentos rmanceiros empregados no pals. 0 envlado estima a renda do rei em aproxlmadamente 3.600.000
francos ao ano - Inclulndo "1.400.000 franchi, da alcune imposlzioni che se
solevano meller estraordinarie... Ie quali sl somo continuate per tal modo che
al presente sono fatte ordinarie'" (1.400.000 francos gerados por Imposl90es que
costurnavam ser extr(lordinarias, mas que se tornaram ordinarias). 0 embalxador
estimava as despesas do rei em 6.600.000 ou 7.300.000 francos. 0 deficit era
coberto da segulnte manelra:
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Todos os snos, em janeiro, os diretores de administra~ao financeira de cada regiao

-

iSla 6, 8S do dominic real propriamente dito, Delfinado, Languedoc, Bretanha e

Barganhs - reunem-se para calcular 8 receita e despesas e stender:As necessldades
do ano seguinte. E comefam examinando as despesas [prima mettaRa tutla Is spesa]
e para cobrir 0 deficit entre 8S despesas e a receita esperada estabelecem urn itnposto
geral para looas 8S provlncias do Reina. Desses impastos, nem prelados oem nobres

pagam .coisa algums, mas apenas 0 povo. Desta maneira, a receita ordinaria e esse
imposto levantam 0 suficiente para cobrir as despesas do ano seguinte. Se, durante 0
ano, irromper uma guerra ou houver qualquer outra causa inesperada de despesas,
tomando as estimativas insuficientes, outro imposto ou estipendio e lan~ado, de modo
que, em todas as circunstAncias, a soma necessaria seja obtida. 126

Ate agora, dlscorremos - 10l1gamente - sobre a forma9io do monop6lio de
Irlbuta9io. No relat6rio dos envlados venezianos, temos uma descrl9io bastante
clara. de sua forma e funcionamento nesse eslliglo de desenvolvlmento. Descobrimos tambem um dos mals Importantes aspectos eSlrUturals do absolutismo e
- ate certo ponlo - do "Estado" em geral: a primazla das despesas sobre a
recelta. Para os Indivlduos que sio membros da socledade, em especial da
socledade burguesa, torna-se cada .vez mals habitual e necesstirlo fixar rigorosamente as despesas de acordo com a recelta. Na ~conomla de urn tod~ social, em
conlraste, as despesas sio 0 ponlo fixo; a recelta, Islo e, as somas exlgldas de
membros Individuals da sociedade alraveS do monop6lio tribullirio, lorna-se
dependente delas. Temos aqul mals urn exemplo de como a lotalidade resultante
da Interdependencla de Indivlduos possu! caractedsticas eslrUturals e eslli sujelta
a regularldades distintas das que se aplicam a Indivlduos, e nio devem ser
compreendidas do ponlo de vista destes. 0 linico limite estabelecldo As necessl-

•
lIS
dades flnancelras da agencia cenlral nessa epoca era a capacldade Irlbullivel da
socledade como um todo e 0 poder sociai de cada grupo isoladamente cOllSlderado,
em relayio aos conltOladores do monop61l0 fiscal. Mais tarde, quando a admiIliSlra9io monopoUsta caiu sob 0 conlrole de eslralos burgueses mais vastos, a
economta da sociedade como um todo foi rigorosamente separada da economia
de pessoaa lsoladas que admlll1slravam 0 monop6l1o cenlral. A sociedade como
um todo, 0 Estado. podia e devia continuar a fazer os Impostos e a receita serem
basicamente dependentes das despesas soclalmente necessarias. Mas os reis, os
govemantes centrals, teriam que se comportar como todos os demals Indivlduos.
Receberiam um estipendlo flxo e denltO desse limite teriam que admlllistrar suas
despesas.
Aqul, na primeira fase do monop6l1o completo, as colsas eram dlferentes. As
economlas real e plibllca Dio estavam alnda separadas. as rels fixavam os
impostos de acordo com as despesas que conslderavam necessarias, fossem
elas para custear guerras, castelos ou dar presentes aos favoritos. Mas 0 que,
de nosso ponto de vista, era apenas 0 primeiro eslliglo no camlnho para a
formayio de monop6lios soclellirios ou publicos, pareela a esses obsetvadores
venezlanos por volta de 1500 uma novldade, que eles examlnavam cOm
curlosidade, como provavelmente faflamos ao estudar manelras e costumes
desconhecldos de povos estranhos. No lugar de onde vlnham, as colsas eram
multo dlferentes. a poder das autoridades venezlanas supremas, como 0 dos
prlnelpes medlevals, era restringldo em alto grau pelos governos locals das
dlferentes reglOes e .Estados. Veneza, tambem, era 0 centro de um Importante
domlnio. Outras mull1clpalidades colocavam-se, voluntariamente ou nio, sob seu
govemo. Mas, mesmo no caso dascomunas subjugadas pela forya, as condlyOes
em que eram Incorporadas ao domillio veneziano quase sempre Inclulam a
clausula de "que nenhum imposto pode ser lanyado sem a concordiinela da
malorla do conselho. "'27
Nos relat6rios serenos dos Imparelals enviados venezlanos, a Iransformayio
que ocorrera na Franya talvez eSleja mals vlvamente descrita do que nas palavras
indignadas do arcebispo de Rhelms.
Em 1535, 0 relat6rio dos envlados venezlanos contem 0 trecho segulnte;

A parte 0 fato de ser milltarmente poderoso, 0 rei oblem dinheiro devido a obediencia
do pova. Digo que Sua ~ajestade, em geral, conta.com urns reoda de dais milhoes
e melo. Digo u em geral n parque, se desejar, 0 rei pode aumentar as impostos cobrados
80 pova. Quaisquer que sejam. os fardos que lhe imp6e, 0 povo paga, sem reclamar.
Mas te~o que dizer oeste particular que 0 se8m~nto da popul~iio que carregs a
maior parte desse fardo ~ multo pobre, de modo que qualquer aumento. no fardo,
mesmo pequeno, seria insuportavel.

Finalmente, em 1546, 0 embalxador veneziano, Marino Cavalli, redlge urn
preciso e detalhado relat6rio sobre a Franya, no qual as peculiarldades do govemo,
da forma como aparecem a um contemporiineo Imparelal, emergem com esp,eelal
clareza:
.
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Muitos ,einos sAo mals f~rteis e ricos do que 8 Fran~8, como, pol exemplo, 8 Hungris
e a Italiau>utros sAo maiores e mais poderosos, como, por exemplo, a GennAnia e a
Espanha, Mas nenhum ~ tilo unido e obediente. Nao acredilo que seu prest/gio leDba
qu8J.quet outra causa que essas duas: .1:.IDiiio e obedi~ncia [unlane e obbedienza]. Para
serm05 exatos, 8 liberdade e a dlidiva mals apreciada no mundo, mas nem todos a
merecem. Por essa fazio, algumas pessoas naseem em geral para obedecer, Qutras
para mandat. No caso oposto, podemos ter urns sitU8~iio como a da GermAnia no
presente, au antes os &panha. Os franceses, contudo, talvez se julgando incompativeis
com. ela, entregaram. sua liberdade e vontade inteiramente 80 rei. De modo que, para
e1e, 6. suficiente dizQr: quero. isto e aquila, aprovo isto e aquila, decidQ isto e aquila,
e tudo isso e lmediatamf!ote ex~cutado como se todos eles a tivessem decidido. As
coisas ehegaram a tal ponto que urn deles, que tern mais humor do que os outros,
disse: Antes as reis chamavam a si mesmos de "reges Franeorum" e hoje· podem
chamar·se de "reges servo"rum...* De modo que nAo s6 pagam ao rei tudo 0 que ele
exige, mas tod~ 0 capital restante esta de igual maneira Ii sua disposi~ao.
CarlO. VII aumenlou a obediancia do povo depois de libertar 0 pais do jugo inglas;
e, ap6s ele, Luis XI e Carlos Vill, que conquistou Napoles, flzerain a mesma coisa.
Luis XII deu sua propria conlribui~ao. 0 alual rei (Francisco I). por~m.. pode gabar-se
de haver superado amplamente seus predecessores: ohrigou seus suditos a pagarem
somas extraordinSriss, tanto quanta quis; uniu novas possessees aos Estados da Caroa
sem dar nada em troca. E se da alguma coisa, isso 56 vale pelo tempo de vida de~e,
que deu, e daquele que reeeheu. Ese u!p'ou outro vive demais, 0 presente e retirado,
eomo alga devido 'Coroa. E verdade que alguns sAo depois tornados pennanentes.
E a pratiea e a mesma no tooante aos chefes e As varias gradua~oes militares. De
modo que se algu~m entrar para vasso servi~o e disser que reeebeu· tais recompensas,
titulos e propriedades dos franceses, Vossa Serenidade sabera que tipo de propriedades,
~{tulos e presentes·sio esses. Muitos nunca os obtem, au apenas isso acontece em
uma uoies ooasi40 de. sua vida, enquanto outros passam dois, tres anos, sem receber
qualquer recompensa. Vossa Sereoidade, que doa coisas bem':defmidas,mas a~ certo
ponto hereditarias, certamente nAo deve ser influenciada pelo exemplo do que e feito
em outros lugares. Na minha opiniao, 0 costume dE". dar apenas pe;la dura~ao cia vida
do contemplado... e exceleote. Ele sempre da ao rei a oportunidade de premiar as que
sAo merecedores e sempre. sobra alguma coisa para dar. Se as dons fossem hereditarios,
tenamos agora uma Francia· empobrecida e as atu'ais reis Dada mais teriam para
distribuir. Desta maneira, sao servidos por pessoas de mais merito do que pelos
herdeiros de algu~m antes contemplado. Vossa Serenidade poderia meditar, se a Fran~a
age dessa maneira, a que deveriam fazer outros principes, que oao governam urn paCs
tio grande? Se nao peosarmos com cuidado aonde levam esses donativos hereditarios
- a preserv~io da famma, segundo dizem - acontecera que nBO rest aria recompensas suficientes para as individuos realmente merecedores, ou novos fardos terao
que ser impastos ao povo. Ambas as coisas s40 muito injustas e danosas. Se as
donativos sAo feitos apenas pelo tempo de vida, entAo 56 as que merecem ~ que sio
recompensados. As propriedades eirculam e, ap6s algum tempo, voltam 1\ origem...
Nos ultimos 80 anos novas aeordos foram freqOentemente ftrmados com a Coroa, sem
que nada seja desperdi~ado, gra~as 80 confisco, reversao, heran~a ou compra. Desta
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URege5 Francorum."", reis dosfrancos, rio duplo sentido da palavra: I) 0 povo gennAnico
ancestral dos atuais franceses; 2) livres. "Reges servorum", reis de servos. (RJR)
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maneira, a Coroa absorveu tudo, a tal pooto que Dia h4 um uoieo principe no reina
que lenha uma renda de 20.000 sc.lii. Alem dlsso, os que passuem renda e lerras nllo
sio proprieUrlos comuns, uma vez que 0 rei conserva 0 dominic supremo atravl!s de
apelos, impostos, guarniyOes mililares e lados os oulros novos e eXlraordinirios fardos
lan~ados sobre 0 povo. A Coroa lorna-50 cada vez lIlais rica e unificada, consegue
imenso presllgio e esse. falos a protegem de qualquer guerra civil. Islo porque, como
n1lo h4 prlncipes que nllo 50jam pobres, eles n10 l~m razAo nem possibilidade de
Inlciar a~Ao contra 0 rei, assim como os duques da Bretanha, Normandi.. Borgonha
e muilos oulros grandes senhores da Gasconha fizeram no passsdo. Ese alguem tenta
alguma coiss mal-avisada e busca provocar alguma mudan~s, tal como os Bourbons,
Isso sim81esmenle d4 ao rei oporlunldade de se enrlquecer alraves da rulna desse
homem. 8

No trecho acima temos uma visio compacta, que slnletiza os aspectos
estruturais declsivos do absolutismo emergenle. Urn Unico senbor feudal obleve
predominincla sobre todos os concorrentes e reina, supremo, sobre loda a lerra.
E esse controle da terra e cada vez mals comerclalizado ou monetarizado. A
mudan9a manifesta-se, por urn lado, no fato de que 0 rei excrce 0 monopOlio da
coleta e tlxa9io de impostos em todo 0 pals e, asslm, controla a mals alta de
todas as rendas. Urn rei que possula e distribula terra la-se tomando urn soberano
que possula e distribula renda. Exatamente foi 1880 que lbe permitiu quebrar 0
clrculo" vlcloso que aprislonava os govemantes de palses em que vlgla a economia
de ttoea. Ele Dio pagava mais, pelos servl90s de que necessltava, fossem militares,
cortesios ou administrativos, desfazendo-se de panes de suas propriedades, que
se transformavam em propriedades heredillirias de seus servldores, como alnda,
evldentemente, acontecla em Veneza; No maximo, concedla terras ou urn salmo
enquanto vlvesse 0 contemplado, e depois os retirava, de modo a Dio reduzir as
posses da coroa; num nlimero crescente de casos, recolllpensava os servl90s
meramente com dons em dinhelro ou com salarios. Centralizava a tributa9io em
todo 0 pals e distribula como queria 0 dlnbelro que entrava e no Interesse de
seu govemo, de modo que um numero enorme e sempre malor de pessoas em
todo 0 pals passava a depender direta ou Indiretamente dos seus favores, e de
pagamentos efetuados pela administra9io financelra real. Sio os Interesses mals
ou menos privados dos rels e de seus servldores mais pr6xlmos que se concentram
na explora9io de oponunidades soclais nessa dire9io, mas 0 que surge dos
conflitos de Interesses entre as vmas fun90es soclais e a forma de organiza9iio
social que chamamos de "Estado". 0 monop6110 de tributa9io, juntamente com
o monopOlio da for9a flsica, formam a espinha dorsal da organiza9io. Nio
poderemos entender a genese nem a exlstencia de "Estados" se nio soubermos
- ainda que baseados. no exemplo de urn unico pals - como uma dessas
Institui900s fundamentais do "Estado" desenvolveu-se passo a pa88O, segundo a
dirnimica das rela93es, em resultado de uma regularidade muito especlfica, que
por sua vez decoma da estrutura de Interesses e 8900s Interligados. Mesmo nessa
fase - como vimos pelo relat6rio do embaixador veneziano - 0 6rgio central
da socledade assumla·uma estabilidade e solidez ate entio desconbecldas porque
seu govemante, gra9M Amonetarlza9io da sociedade, nio precisava mals pagar
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desfazendo-se de suas propriedades, sem as quais a expansio, cedo ou
IlIrde, se esgOlllria, mas podia faze-[ocOIu somas de dinheiro produzido pe[a
arrecada~io regular da tributa~io. Fina[mente, a'peculiaridade da mooda isentava-o da necessidade, que derivava do antigo procedimento de recompensar as
pessoas com terras, de pagar servi~os com propriedades que seriam conservadas
por toda a vida do beneficiarib e por seilS herdeiros. A mooda tomou posslveI
premiar 0 servi~o ou certo numero de servi~os com utD unico pagamento, um
honorario ou sa[ario. As conseqU~ncias nutDerosas e de [ongo alcance dessa
mudan~a nio poderio ser ana!isadas aqui. 0 espanto do enviado veneziano e
suficiente para mostrar que esse costume, hoje comum e aceito como natural,
era visto por e[e como a[go novo. 0 re[at6rio mostra por que s6 a monelllriza~io
da sociedade tOrDOU posslve[ a existencia de 6rgios centrais estliveis: os
pagamentos monetlirios manlinhatU todos os contemp[ados numa 'perrnanente
dependencia da autoridade central. 56 nesse momenta e que as tendencias
centrlfugaspllderatU ser definitivamente derrollldas.
E eIlImbCm com base nesse' contexto mals amp[o que teremos que compreender
o que vinha acontecendocom a nobreza da epoca. No perlodo precedente, quando
o resta da Dahreza era mais forte, 0 rei exercera seu poder como suserano, dentro
de certos [imites, em favor da 'burguesia. A maquina de govemo transformara-se,
assim, no basliio da burguesia. Mas no momento em que, como resu[llIdo da
integra~io monetliria e centraliza~io mililllr, oS guerreiros, os donos de terras, a
nobreza, dec[inavam mais e mais, 0 rei come~u a vO[llIr para 0 [ado da nobreza
o seu peso e as oportunidades que tinha a distribuir. Deu a uma fra~io de[a a
possibilidade de continuar a existir como estrato e[evado, acima da burguesia.
Gradua[mente, ap6s a ultima resistencia infrutifera de elementos dos esllldos nas
guerras religiosas e, mais IlIrde, na Fronda, os cargos da corte tomaram-se um
privlIegio e bastiio da nobreza. Dessa maneira, os reis protegiam a preeminencia
da nobreza, distribuindo os favores e 0 dinheiro que controlavamde maneira a
preservar 0 eqnillbrio posto em risco pelo seu decllnio. Mas, por essa via, a
nobreZa guerreira re[ativaDlente livre do passado transformou-se em nobreza em
perpetua dependencia e a servilio do SUSerano. Os cava[eiros tomaram-se cortesios. E se 500105 pergunllldos que fun~oes sociais esses cortesios realmente
exerciam, a 'respost8 se encontra' aqni. ESlllmos acostutDados a nos referir a
nobreza cortesi do ancien regime como uma c[asse "sem fun~io". B, de fato,
essa Dobreza nio linha fun~ioem termos de divisio de trabalho e, porlllnto,
nenhuma, segundo 0 entendimento das na~s dos secu[os XIX e XX. Mas a
cODfigura~io das fun~oes no ancien regime era diferente. B era determinada
principa[mente pe[o fato de que 0 govemante central continuava a ser, em grau
considerave[, 0 proprietario pessoa[ do'monop6lio de poder, e nio havia ainda
nenhuma divisio entre 0 govemante' central como indivlduo privado e como
funcionmo da sociedade. A nobreza de corte nio exercia fun~io direlll na diviSio
de traba[ho, tUas tinha uma fun~io para 0 rei. Era uma das funda~Oes indispensaveis de seu govemo. Permitia-[he dislllnciar-se da burguesia, exatamente como
a burguesia [he permitia distanciar-se da nobreza. Na sociedade, e[a era 0
contrapeso da burguesia. ESsa, sem excluir algumas outras, era sua fun~io mais
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imporrante para 0 rei. Sem a tensao entre nobreza e burguesia, sem essa acentuada
diferen9a entre os estados, 0 rei perderia a maior parte de seu poder. A existencia
da aristocracia cortesa era realmente urna amostra de ate onde fora 0 govemo
monopolista como propriedade pessoal do govemante central, e ate que ponto a
renda do pals podia ainda ser distribulda no interesse especlfico da fun9ao central.
A possibilidade de uma especie· de distribui9ao· planejada darendanacional ja
surgira com a monopoliza9ao, mas, aqui, essa possibilidade de planejamenlo e
usada para proteger estralos ou fun9iies em decadencia.
Detudo isso emerge uma clara imagem da eSl(Uiura da sociedade absolutista.
A sociedade secular do ancien regime frances consistia, mais acentuadamente do.
que no seculo XIX, de dois selores: urn setor agrario mais amplo e outro urbano
burgues; menor, mas que ininterruptamente crescia em poder econ6mico. Em
ambos havia urn estrato inferior, no ultimo os pobres urbanos, a massa dos
jomaleiros e trabalhadores comuns, e, no primeiro, os camponeses. Em ambos
bavia ainda urn estrato medio baixo, no ultimo, os pequenos artesios e, provavelmente, os funcionarios de gradua9ao mais baixa, e, no primeiro, a pequena
fidalguia possuidora de algumas terras em cantos de provincia; e tamhCm em
ambos urn estrato medio superior. no ultimo constituido de ricos mercadores,
altos funcionarios e rnesrno. nas provincias, dos mais altos servidores judiciarios
e administrativos, e. no primeiro. a aristocracia mais abastada do interior e das
provlncias. Em ambos os setores, finalmente, existia urn estrato principal, que
se estendia pela corte, no ultimo, a alta burocracia, a noblesse de robe; e a
nobreza cortesa, a elite da noblesse d 'epee no primeiro: Em meio as tensties
dentro desses setores e entre cles, complicadas pelas tensties e alian~as de ambos
com urn clero estruturado em hierarquia semelhante, 0 rei, com todo 0 cui dado,
mantinba 0 equillbrio. Garantia os privilegios e prestlgio social dos nobres contra
o poder economico crescente dos grupos burgueses. E usava parte do produto
social de que dispunba em virtude do controle que exercia do monopoIio
financeiro, a fim de sustentar a mais alta nobre". Quando, nao muito antes da
Revolu9ao, depois de terem fracassado todas as tentativas de reforma, a exigencia
de aboli9iio dos privilegios dos nobres subiu para 0 primeiro plano entre os lemas
dos grupos burgueses de oposi9ao, isso implicou a exigencia de uma administra9ao diferente do monopolio fiscal e da receila tributaria. A aboli9ao dos
prlvilegios dos nobres significava, por urn lado, 0 rtm da isen~ao de impostos
de que gozava a nobreza e, porlanto, a redistribui9ao do onus fiscal; e, por outro,
a eliminayao ou redu9ao de numerosos cargos na corte, a aniquila9ao do que
constitula - aos olbos da nova burguesia - uma nobreza inutil e sem funyao
e, portanto, uma distribui~ao diferente da receita tributaria, nao moos no interesse
do rei, mas da sociedade em geral, ou pelo menos, para come9ar, da alta burguesia.

* Noblesse de robe. nobreza de toga: os jUlzeS, que geralmente descendiam de burgueses que
haviam comprado cargos que conferiam a condi~ao nobre. Noblesse d'epee. nobreza de espada:
a que exercia fun~Oes militares, as mais confonnes ao ideal aristocrlitico. e que. 0 mais das
veZe5. remonta ate tempos mais antigos. (RJR)
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Finalmenle, contudo, a elimina~io dos privileglos dos nobres slgnlficou a
destrui~o da posl~io do suserano, como fiel da baliln~a que mantiDba os dols
es18dos na ordem de precedencla vlgenle. Os govemanles do perlodo subseqUente
equilibraram-se numa rede dlferenle de lensOes. Eles e suss fun9i\es, por lsso
mesmo, mudaram de caraler.56 uma colsa permaneceu Igual: mesmo nessa nOva
eslrUlura de tensOes, 0 poder da aUloridade central era relatlvamenle limltado
enquanto as lens6es permaneclam relatlvamenle balxas, quando Utu aoordo dlrelo
era poss{vel enlre os represen18nles de p6los oPOSlos, e crescla nas fases em que
as lens6es aumen18vam, quando neDbum dos gropos concorrentes consegula
alcan~ar supremacla declslva.
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parte dois: sinopse .

SUGESTOES PARA UMA TEORIA
DE PROCESSOS CIVILIZADORES

i,

I

Do Controle Social ao Autocontrole ,

o que tem a organiza~ao da sociedade sob a forma de "Estados", 0 que tem •
a monopollza~ao e a centraliza~ao de impostos e da for~a ffsica num vasto
terrlt6rio, a ver com a "civiUza~ao"1
o estudioso do processo civilizador enfrenta um enorme emaranhado de
problemas. Para mencionar alguns dos mais impoltantes, temos, em primeiro
lugar, a questio mais gera!. Vimos - e as cita~iies no primeiro volume serviram
para Hustrar este ponto com exemplos espec{ficos,':' que 0 processo civilizador
conslitui uma mudan~a na conduta e sentimentos humanos rumo a uma dire~ao. •
multo especlflca. Mas, evidentemente, pessoas isoladas no passado nao planejaram essa mudan~a, essa "civiliza~ao", pretendendo efetiva-Ia gradualmente
atraves de medidas conscientes, "racionais", deliberadas. Claro que "civiliza9io" nio

e.

nem 0

e8

racionaliz8980, urn produto da uratio" humans ou 0

resultado de um planejamento calcuiado a longo prazo. Como seria concebfvel
que a '~raclonaliza~ao" gradual pudesse fundamentar-se num comportamento e
planejamento "racionais" que a ela preexislissem desde varios seculos? Podemos
realmente imaginar que 0 processo civilizador tenha sido posto em movimento
por pessoas dotadas de uma tal perspectlva a longo prazo, .@, 1!l!llal controle,
especifico de todos os afetos de curto prazo, ja que essa perspectiva a longo
prazo e esse autodomfnlo pressup5em urn longo processo civilizador?
Na verdade, nada na h1st6r1a indica que essa mudan~a tenha sldo realizada
"raclonalmente", atraves de qualquer educa~iio intencional de pessoas isoladas
ou de grupos. A colsa aconteceu, de manelra geral, sem planejamento algum,
mas nem por isso sem um lipo espec{fico de ordem. Mostramos como 0 controle
efetuado atraves de terceiras pessoas e convertido, de varios aspectos, em
autocontrole, que as atividades humanas mais animalescas siD progressivamente
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exclu/das do palco da vida comunal e inveslidas de senlimentos de vergonha,
que a regula~ao de tada a vida inslinliva e afeliva por um firme autoconlrole se
torna cada vez mais eslllvel, uniforme e generalizada. Isso tudo certamente nao
resulta de uma idt!ia central concebida hli seculos por pessoas isoladas, edepois
implantada em sucessivas gera~oes como a finalidade da a~ao e do estado
desejados, ate se concretizar por inteiro nos "seculos de progresso". Ainda assim,
embora nao fosse planejada e intencional, essa lransforma~ao nao conslitui uma
mera seqUencia de mudan~as ca6licas e nao-eslruturadas.
o que aqui se coloca no tocante ao processo civilizador nada mais e do que
o problema geral da mudan~a hist6rica. Tomada como um todo, essa mudan~a
nao foi "racionalmente" planejada, mas tampouco se reduziu ao aparecimento
e desaparecimento aleat6rios de modelos desordenados. Como teria sido isso
posslvel? Como pode acontecer que surjam no Mundo humano forma~es sociais
que nenhum ser isolado planejou e que, ainda assim, sao tudo menos forma~oes
de nuvens, sem estabilidade ou eslrutura?
o estudo precedente, em especial as paries dedicadas aos problemas da
diniimlca social, tentou dar uma resposta a essas pergunlas. E ela e multo simples:
pianos e a~oes, impulsos emocionais e racionais de pessoas isoladas constantemente se entrela~am de modo amisloso ou hostil. Esse tecido basico, resu/tante
de muitos pianos e a.oes iso/ados, pode dar origem a mudan.as e mode/os que
nenhuma pessoa iso/ada p/anejou ou criou. Dessa interdependencia de pessoas
surge uma ordem sui generis, uma ordem mais irresistfve/ e maislone do que a
vontade e a razlio das pessoas iso/adas que a compoem 129• E essa ordem de
impulsos e anelas humanos entrela~ados, .1Ossa. .<!rd-"m so"iaJ; que determina 0
curso da mudan9a hist6rica, e que subjaz ao processo civilizador.
Essa ordem nem e "racional" - se por "racional" entendemos que ela
resultaria intencionalmente da delibera~ao e do prop6sito de pessoas isoladas -,
nem "irracional" - se por "irracional" queremos dizer que lenha surgido de
maneira incompreens/vel. Ela as vezes foi idenlificada com a ordem da "Natureza"; Hegel e alguns outros interpretaram-na como urn tipo de "EsplrilO"
supra-individual, e 0 conceito hegeliano de "astucia da ramo" mostra 0 quanta
o fil6sofo se preocupava com 0 fato de que 0 planejamento e a~oes humanas
dao origem a numerosas coisas. que ninguem realmente pretendeu. Qs.h11l>itos_
mentais que tendem a nos prender a pares de opostos, como "r.a.cionlll"_.e.
"irracional" ou "esplrito" e "natureza", aqui se mostram inadequadlls. Neste
particular, tambem, a realidade nao e conslru/da exatamente como 0 aparato
conceitual de urn dado padrao gostaria que acredillissemos, quaisquer que tenham
sido os servi~os valiosos que em seu tempo nos tenha prestado como btlssola a
nos orientar em meio a urn mundo desconhecido. As regu/aridades imanentes ds
configura.oes sociais nlio slio identicas as regu/aridades da "mente", do
raciocfnio individual, nem tis reglliaridades do que chamamos de "natureza",
mesmo que, lunciona/mente, todas essas dilerentes dimensoes do rea/idade·
estejam indisso/uve/mente ligadas entre si. Em si mesma, contudo, essa afmnagao
generica sobre a autonomia relativa das configuragoes sociais pouco contribui
para compreende-Ias; permanece vazia e amb/gua, a menos que a diniimica
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cODcreta ~_e~~~J_!.y_~~~n~~,_~~ciaIJseja diretamente ilustrada com referenda a
mudaoQasespecfficas e empiricameote demonstraveis. Esta foi precisamente uma
das tarefas a que nos dedicamos Da Parte Urn deste volume. Tentamos nela
demonsIrar que tipo de Inlerliga~ao, de dependOncia mutua entre pessoas, poe
em moviniento, por exemplo, processos de feudaliza~ao. Mostramos que a
compulsao de situa~oes competitivas levou certo mimero de senhores feudais ao
conmto, que 0 clrculo de competidores foi lentamente reduzldo, que tal fato
levon ao monop6lio de urn deles, e finalmente - em combina~ao com outros
mecanismos de integrayao, como os processos cada vez mais inteDsos de formatyao
de capital e diferencia~ao fuilcional - culmlnou na forma~ao do Estado
absolutista. Toda essa reorgan1zayao dos relacionamentos humanos se fez acampanhar de correspondentes mudan~as nas maneiras, na estrutura da personalidade
do homem, cujo resultado provisorio e nossa forma de conduta e de sentlmentos
~·civilizadosn. A conexao entre essas mudan~as especificas na estrutura das
rela~oes humanas e as modifica~e8 correspondentes na estrutura da personalidade tomara a ser dlscutlda adlante. 0 estudo desses mecanismos de Integra~ao,
porem, tambem e relevante, de modo mais geral, para a compreensao do processo '
clvilizador. So se percebermos a for~a Irreslstlvel com a qual uma esIrutura social
determlnada, uma forma particular de enIrela~amento social, orienta-se, impelida
par S'UBS tensOes, para uma mudBn~a especifica e, assim, para outras formas de
enlrela~amento''', e que poderemos compreender como essas mudan~as surgem
na mentalidade humana,lna mode.I~S'ao do, l1laleavel aparato psicologicoJ como
se pode observar repetidas vezes na hl"toria humana, desde os tempos mals
remotos ate 0 presente. E so entao, por consegulnte, poderemos entender que a
mudan~a pslcologlca que a civiliza~ao Implica esteja sujdta a uma ordem e
dire~iio muito especlficas, embora nao tlvessem estas sido planejadas por pessoas
isoladas, ·nem produzidas por medidas urazoaveis", propositais. A civilizac;ao
nio e urazoavel", nem "raciona"" 131 como tambem nao e ~·irracional". E posta
em movlmento cegamente e mantida em movimento pela dlnamica autonoma de
.urna rede de relacionamentos, por mudan~as especlficas na maneira como as
pessoas se veem obrigadas a conviver. Mas nao e absolutamente imposslvel que
possamos eXlrair dela alguma coisa mals "razoavel", alguma coisa que funcione
melhor em termos de nossas necessidades e objetivos. Porque e precisamente em
combinayio com 0 processo civilizador qu~ a dinamica cega dos homc;:ns,
entremisturando-se em seus atos e objetlvos, gradualmente leva a urn campo de
a~ao mais vasto para a interven~ao planejada nas estruturas social e individual
..,. interven~ao esta baseada num conhecimento cada vez malor da dlnamica
nao-planejada dessas esIruturas.
Mas que mudan~asespeclficas na maneira como as pessoas se prendem umas
As OUlras lhes modelam a personalidade de uma maneira "civilizadora"1 A
resposta mais geral a essa pergunta, uma resposta baseada no que antes dissemos
sobre asmudan~as ocorrldas na sociedade ocidental, e bastante simples. ~
perlodo mais remoto da hlstoria do Ocidente ate os nossos dias, as fun~oes
sOCliis, sob pressio da competiQio, tomaram-se cada vez mais diferenciadas.
Quanto mais diferenciadas elas se tornavam, mais crescia 0 Dumero de funyoes
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e, assim, de pessoas das quais 0 individuo conSlantemente' dependia em todas
suas a~iies, desde as simples e comuns ate as complexas e raras. A medida que
mais pessoas sintonizavam sua conduta com a de outlas, a teis de 8'roes leria
que se organizar de forma sempre mais rigorosa e precisa, a fim de que cada
a~iio individual desempenhasse uma fun~iio social. 0 indivlduo era compelido a
regular a condu'la de maneira mais diferenciada, uniforme e esllivel. 0 fato de
que isso nao exija apenas uma regula~ao consciente ja foi salienlado. 0 fato
seguinte foi caracterlstico das mudan~as psicol6gicas ocorridas no curso da
civiliza~ao: 0' controle mais complexo e esllivel da condUIa passou a ser cada
vez mais instilado no indivlduo desde seus primeiros anos, como uma especie
de automatismo, uma autocompulsiio a qual ele nao poderia resistir, mesmo que
desejasse. A teia de a~es tomou-se liio complexa e extensa, " esfor~o necessario
para comporiar-se "correlamente" dentro dela ficou liio grande que, aMm do
autocontrole consciente do indivlduo, um cego aparelho automatico de autocontrole foi firmemente eslabelecido. Esse mecanismo visava a prevenir transgressiies
do comporiamenoo socialmente aceillivel mediante uma muralha de medos
prof\l1ldamente arraigados, mas, precisamenle porque operava cegamente e pelo
hlibilO, ele, com freqilemcia, indireiamenle produzia colisoes com a realidade
social. Mas fosse consciente ou inconscientemente, a dire~iio dessa transforma~ao
da condula, sob a forma de uma regula~ao crescentemente diferenciada de
impulsos, era deterrninada pela dir~iio do processo de diferencia~ao social, pela
progressiva divisao de fun~oes e pelo crescimento de cadeias de interdependencia
nas quais, direla ou indirelamente, cada impulso, cada a~iio do indivlduo
tomavam-se integrados.
Uma maneira simples de descrever a diferen~a entre a integra~ao do indivlduo
em uma sociedade complexa e em outra menos complexa consiste em pensar em
seus diferentes sistemas rodovilirios. Estes, em ceroo sentido, constituem fun~iies
espaciais de uma integra~ao social que, em sua tOlalidade, nao se pode expressar
simplesmente em conceitos derivados do continuum quadrimensional. Pensemos
nas estradas interiolaoas de urns sociedade simples de guerr~iros, com urns
economia de troca, sem cal~amento, exposlas ao vento e a chuva. Com raras
exc~oes, hli pouco trMego; 0 principal perigo e um alaque de soldados ou
salteadores. Quando as pessoas olham em voila, para as arvores, morros ou a
pr6pria estrada, fazem isso principalmente' pofque precisam eslar sempre preparadas para um alaque armado, e apenas secundariamente porque tem que evilar
colisoes. A vida nas estradas principais dessa sociedade exige uma prontidiio
conSlante para alula, e da livre redea as emo~oes, em defesa da vida ou das
posses contra 0 alaque flsico. 18 0 trMego nas ruas principais de uma grande
cidade na sociedade complexa de nosso tempo exige uma modela~iio inteiramente
diferente do mecanismo psicol6gico. Neste caso, e mlnimo 0 perigo de ataque
flsico. Carros correm em todas as dire~oes, e pedestres e ciclislas tentam costurar
seu caminho atraves da m~ltfe de velculos; nos principais cruzamentos, guardas
tentarn dirigir 0 trafego, com variavel gran de Sllcesso. Esse cantrale externa,

porem, baseia-se na

suposi~iio

de que todos os indivlduos estiio regulando.seu.

comportamento com a maior exatidio, de acordo com as necessidades dessa rede.
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o principal perigo que urna pessoa representa para a outra nessa agilac;B.o toda
e 0 de perder 0 autocontrole. Uma regula9ao constante e altamente diferenciada
do pr6prio comportamento e necessaria para 0 individuo seguir seu caminho pelo
trafego. Se a tensio desse autocontrole constante torna-se grande demais para
ele, isso e suficiente para colocar os demais em perigo mortal.
Trata~se, e claro, apenas de uma imagem. 0 tecido de cadeia de ac;oes em que
se inclui cada ate individual nessa complexa sociedade e muito mais complicado,
e bern mais intricado a autocontrole ao qual ele esta acostumado desde a infancia,
do que aparece neste exemplo. Mas este da pelo menos uma idela de como a
~rande pressio fonnativa sobre a constilui~80 do homem "civilizado", seu
autocontrole constante e diferenciado, vincula-se a crescente diferencia~ao e
"estabiliza9ao das fun90es sociais e a multiplicidade e variedade cada vez maiores
de atividades que ininterruptamente tern que se sincronizar.
o modelo de autocontrole, 0 gabarito pelo qual saO moldadas as paixoes,
certarnente varia muito de acordo com a fun~ao e a posi~ao do individuo nessa
cadeia, e ha mesmo hoje, em diferentes setores do Mundo ocidental,. varia~5es
de intensidade e estabilidade no aparelho de autocontrole que parecem, a primeira
vista, muito grandes. Neste ponto, surge urn born numero de perguntas especificas,
e 0 metoda sociogenetico pode nos dar acesso as suas respostas. Mas quando
comparadas com a constitui9ao psicol6gica de pessoas em sociedades menos
cornplexas, essas diferen~as e grada~oes presentes nas soeiedades rnais complexas
tomarn-se menos importantes, e a principal Hnha de transfonnaC;8o, que e 0
principal interesse deste estudo, emerge com nitidez: tomando·se 0 tecido social
moos intricado, 0 aparato sociogenico de autocontrole -individual t6ma-s~e tamb6m
mars diferenciado, complexo e estavel. "" """
"
- !A~if~re~i_~~~_~__ ~~_~~~cha a~~ f~.~~.~~s _socia~ porem, e apenas a primeira
e mais geral dentre as transfonna~5es que observamos ao estudar a mudan~a na
constitui9ao psicol6gica conhecida como "civiliza9ao". Lado a lado com a
divisao de fun~5es em andamento, Qcorre a total reorganiza~ao do tec.id9 _sg.ci.al.:.
Mostramos antes em detalhe por que",-quandoaaivIsaodeTun9"oes e 6aixa, os
6rgios centrais de sociedades de certo tarnanho sao relativarnente instaveis e
propeosos ~ desintegra~80. E mostrarnos tam bern como, atra-ves de pressoes
especificas de configura~5es humanas, as tendencias centrifugas, os mecanismos
da feudaHza~8o lentamente vio seodo neutralizados e, passo a passo, uma
organiza~io central mais est8vel, uma monopoliza~o rnais finne da for~a fisica,
sao estabelecidos. A estabilidade peculiar do aparato de autocontrole mental 'lu.e
emerge como tra90 decisivo, embutido nos babitos de todo ser humano~~'·CIvi1j·
zado", ma'1tem a rela9ao mais estreita possivel coin a monopoliza980 da for9a,
fisica e a crescente estabilidade dos orgaos centrais da sociedade. S6 com a
forma9ao desse tipo relativamente esllivel de monop6lios e que as sociedades
adquirern realmente essas caracteristicas, em decorrencia das quais os individuos
que as cornpoem sintonizam-se, desde a inrancia, com urn padrio altamente
regulado e diferenciado de autocontrole; ~"elD"combina9ao comtais monop.6[ios
e que esse tipo de aut'llimita9aorequer um grau mais elevado de automatismo,
e se torna, por. assim dizer, ':Uma "segunda natureza n. )
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Ao 'se formar um monop6lio de for9a, eriam-s,,~ espa9~"-sociais pacifieados,
que normalmente eslio Iivres de atos de violeneia, As pressoeique-aluam sobre
as pessoas nesses espa90s siio diferentes das que existiam antes. Formas de
violeneia niio-fisiea que sempre existiram, mas que all! enlio sempre estiveram
misturadas ou fundidas com a for9a flsiea, siio agora separadas destas ultimas.
Persistem, mas de forma modilieada, nas sociedades mais paeificadas. Sio mais
visiveis, no que interessa ao pensamenlo padriio de nosso tempo, como tipos de
violencia eeoniimiea. Na realidade, eontudo, bII um eonjunto inteiro de meios
euja monopoliza9iio permite aO homem, como grupo ou individuo, impor SUa
vontade aos demais. A monopoliza9iio dos meios de produ9iio, 'dos meios
"eeoniimieos", e uma das poueas que se destacam quando os meios de violeneia
flsiea se tomam monopolizados, quando, em outras palavras, na sociedade mais
pacilieada do Estado, 0 livre usa da for9a flsica por aqueles que sao fisieamente
mais fortes deixa de ser permitido.
.
De modo geral, a dire9iio em que 0 comportamento e a eonstitui9iio afetiva
das pessoas niudam, quando a estrutura dos relaeionamentos humanos e transformada da maneira acima deserita, e a seguinte: as sociedades sem um monop6lio
esttlvel da for9a siio sempre aquelas em que a divisiio de fun90es e relativamente
pequena, e relativamente eurtas as eadeias de a90es que Iigam os individuos entre
si. Reciproeamente, as sociedades com monop6lios mais esttiveis da fO<9a, que
sempre eome9am eneamadas numa grande corte de prineiPes ou i'iis, sao aquelas
em que a divisiio de fun90es estti mais ou menos avan9&da, naS quais as eadeias
de a96es que Iigam os individuos siio I)lais longas e maior a dependeneia funcional
entre as pessoas. Nelas 0 individuo e protegido prineipalmenteeontra ataques~
subitos, contra a irruP9iio de violencia flsiea em Sua vida. MSs, aO mesrno tempo,
e for9ado a reprimir em si mesmo qualquer impulso emocional para ataear
lisieamente outra pessoa. As demais formas de eompulsiio que, nesse momenta,
prevaleeem nos espa90s sociais pacifieados modelam na mesma dire9iio a eonduta
e os impulsos afetivos do individuo. Quanll> mais apertada se toma a teia de
interdependencia em que 0 individuo estti emaranhado, com 0 aumento da divisiio
de fun96es, maiores siio os espa90s sociais por onde se estende essa rede,
integrando-se em unidades funeionais ou institucionais - mais amea9&da se
toma a existencia social do individuo que dtl expressiio a impuJ.lll1s e em090es
espontAneas, e maior a vantagem sociaI.daqueles eapazes de moderar SUaS paixoes;
mais fortemente e eada individuo controlado, desde a tema idade, para levar em
eonta os efeitos de suas pr6prias a90es ou de outras pessoas sobre uma serie
inteira de elos na eadeia social. A modera9iio das em090es espontAn"as, 0 eontrole
dos sentlmentos, a amplia9iio ~ do espa90 mental aIem do momenlo present";
levando em eonta 0 passado e 0 futuro, 0 bIIbi,lo de Iigar os falos em eadeias de
causa e efeito - todos estes siio distintos aspectos da mesma transforma9iiO de
eonduta, que necessariamente ocorre com a monopoliza9iio da violeneia flsica e
a extensiio das eadeias da "9iio e interdependencia social. Oeorre uma mudan9&
"civilizadora" do epmportamenlo.
A transforma9iio da nobreza, de uma elasse de eavaleiros em uma de eortesiios,
eonstitui um exemplo disso. Na esfera anterior, na qual a violeneia era um fato
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inescapavel e de ocorrencia dillria, e as cadeias de dependencia do indivfduo
linham pequena eXlensilo, ate mesmo porque ele subsistia principalmenle da
produ~ilo de sua pr6pria lerra, a inlensa e conslanle modera~ilo das pulsoes e
afetos nilo era necessaria, possfvel nem ulil. A vida dos pr6prios guerreiros, mas
tambtm a de outros que viviam em uma sociedade que possufa uma classe superior
guerreira, era conlfnua e diretamenle amea~ada por alos de violencia ffsica.
Comparada com a vida em zonas mais pacifieadas, ela oscilava enlre exlremos:
permilia ao guerreiro eXlraordinaria Iiberdade para dar forma concreta a seus
senlimenlos e paixoes, a alegria selvagem, a uma satisfa~ilo sem Iimiles do prazer
a custa das mulheres que desejasse, ou ao 6dio na deslrui~o ou lorlura de lodos
os que Ihe fossem hostis. Mas, ao mesmo lempo, e1a amea~ava 0 guerreiro, se
fosse derrotado, com um grau extraordinario de exposi~ilo a violencia e as paixoes
dos demais, com uma subjuga~ilo lotal, com formas extremas de lormenlo ffsico
que mais tarde, qllandoalorlura ffsica, a prisilo e a humilha~ilo 10taI do indivfd1!o,
se converlemem monop6lio da aUloridade, dificilmenie' se enconlram na vid~
normal, Com tal monopoliza~ilo, a amea~a ffsica ao indivfduo lentamenle se
despersonaliza. Ela nilo depende mais Iilo diretamenle de afelos momenllineos,
gradualmenle se submele a regras e leis cada vez mais rigorosas e, fmalmenle,
denlro de cerlos Iimites e com cerlas flUlua~oes, a amea~a ffsica quando as leis
sio infringidas tomawse menos sever~.
A maior espontaneidade das pulsoes e 0 grau mais allo de amea~a ffsica que
se encontram em lodas as silua~oes em que ainda inexisle urn monop6lio cenlral
forle e esllivel silo"conforme p6de ser viSIO, fenomenos complemenlares. Nessa
eSlrUlura social, 0 vitorioso tem maior possibilidade de dar livre redea a suas
pulsoes e sentimenlos, embora tambtm seja maior a amea~a direta a um homem
por parte dos sentimentos de oUlre, e mais presenle a possibilidade de ilimitada
subjuga~ilo e humilha~ilo se urn cair em poder de outro. Isso se aplicava nilo
somente a rela~ilo entre um guerreiro e oulro, para quem, no curso da monetariza~ilo e limita~ilo da livre compeli~ilo, um c6digo de condula moderando as
paixoes ja estava sendo lentamenle formado. Na sociedade em geral, 0 Menor
gran de restrit;8o imposto aos senhores feudais configurava urn conlraste maior
do que mais tarde, entre sua liberdade e a existencia confinada de suas mulheres
e a IoIlil exposi~ilo a seus caprichos a que estavam sujeitOs naquela sociedade
os dependenles, derrotados e servos.
..
A eslrUlura, dessa sociedade, eom sua polariza~ilo extrema, suas incerlezas
conlinuas, corresponde a eSlrUlura dos indivfduos que a formam e 0 modo como
se comportam. Oa mesma Jorm~que' nas rela~oes inler-humanas 0 perigo surge
maisbruscamenle e a possibilidade de vil6ria ou Iibera~ilo e mais repenlina e
incalculavel, 0 indivfduo tambtm se debale mais freqUenle e direlamenle entre,
o prazer e a dor. A fun~ilo social do guerreiro livre dificilmenle e construfda de
modo que os perigos possam ser previstos com grande anleclpa~ilo, que os efeilos
de delerminadas a~oes possam ser examinados Ires ou qualro passos a frenle,
embora a sua fun~ilo estivesse tomando esse rumo a medida que, na Idade Media,
se centralizavam os exercilos. ,Mas, por enquanlo, era ,0 presenle imediat<:; que.
fomecia 0 impulso. Mudando a silua~ilo do momenlo, mudava tambem a
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expressao dos sentimentos: se ela trazia prazer, estc era saboreado sem ressalvas,
sem calculo ou rellexao sobre suas posslveis conseqUencias no futuro. Se trazia
perigo, prisao, derrota, estes tambc!m deviam ser supnrtados plenarnente. A
inquieta~ao incuravel, a proximidade etema do perigo, toda a atmosfera dessa
vida imprevislvel e insegura, na qual bavia no maximo pequenas e transit6rias
pausas de existencia mais protegida, freqUentemente geravam, mesmo sem
causas extemas, mudan~8s subitas do prazer mals exuherante para a mals
profunda desola~ao e remorso. A personalidade, se pndemos dizer isso, estava
incomparavelmente rnais pronta e acostumada a saltar com intensidade sem
Iimitesde urn extrema para

0

outro;
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mals leves impressOes, as associa90es

de ideias incontrolaveis, com freqUencia bastavam para induzir essas enormes
oscila~oes.132

A medida que mudava a estrutura das rela~5es humanas, as organiza~oes
monopolistas de for~a flsica se desenvolviarn e 0 indivlduo se resguardava do
impacto das rixas e guerras constantes e passava a sofrer as compuls5es mais
permanentes de fun~oes pac/ficas baseadas na aquisi~ao de dinheiro ou prest/gio,
a manifesta~ao de sentimentos tambc!m foi gravitando, aos pnucos, para uma
Iinha intermediaria. As oscila~oes no comportamento enos sentimentos nao
desapareceram, mas se abrandaram. Os picas e vales se tomaram menOles, e
menos abruptas as mudan~as.
Podemos ver com mais c1areza 0 que esta mudando de que seu oposto. Gra~as
a forma~ao de monop6lios de for~a, a amea~a que um homem. representa para
oUlro fica sujeita a controle mals rigoroso e tomou-se mais calcuhivel. A vida
diaria toma-se mais livre de reviravoltas subitas da sorte. A violencia flsica e
confinada aos quarteis, de onde irrompe apenas em casos extremos, em tempns
de guerra ou subleva~ilo, penetrando na vida do indivlduo. Como monop6lio de
certos gl'llpos de especialistas, ela e habitualmente exclulda da vid_a!losifeiffili5.
, "Esses especialistas, que constilUem toda a organiza~o monopnlistall8fur~a,
agora montam guarda apenas a margem da vida social, na medida em que
controlam a conduta do indivlduo.
Mesmo sob essa forma, como organiza~ao de controle, pnrem, a violencia
flsica e a amea~a que dela emana exercem uma inlluencia decisiva sobre os
indixlduos, saibam eles disso ou nao. Nao e mais, contudo, a inseguran~a perpetua
que ela traria a vida do indivlduo, mas uma forma peculiar de seguran~a. Nao
mals 0 laDera nas fortunas muuiveis da batalha, como vencedor au derrotado, em
meia a terriveis explosoes de plazer au terror. Uma.pressio continua, uni~orm.et

se exerce sobre a vida individual pela violenclaITslca-lirmazene:aaJiOrllas-das
cenas da vida (fi~r;a:iima presslii> muho" conheCida"e"quase desperc,!'bida, tell!!P
a conduta e a paixoes se ajustado desde tenra rnodililde-ii 'essaestrutu!'!.!1Ql:ia1.
Na verdade, foi todo 0 molde social, 0 c6digo de conduta, que""iiiiiil'aram e, de
acordo com as mudan~as, nao apenas esta ou aquela fonna especifica de conduta,

mas todo 0 padrao, toda a estrutura da maneira como indivlduos pautam sua
vida. A organiza~ao monopolista da violencia flsica geralmente nao controla 0
indivlduo por amea~a direta. Uma compulsao ou pressilo altamente previslveis,
exercidas de grande variedade de maneiras, sao constantemente aplicadas sobre
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o Indlv.t<!u.Q,,,,Em grau conslderavel, elas operam tendo por melD as reflexoes dele
~io. Essa compulsao, em geral, estll presente· apenas potencialmente na
soeiedade, como uma agencia de controle. A compulsao real e a que 0 Indivlduo
exerce sobre si mesmo, seja como resultado do conhecimento das posslveis
conseqUenclas de seus atos no jogo de atividades entrela~adas, seja como
resultado de geslOs correspondentes de adultos que contribulram para Ihe modelar
o comportamento em crian~a. A inonopoliza~ao da violencia flsica, a concentra~iio
de armas e homens armados sob uma unica autoridade, torna mals ou menos
calcuMvel 0 seu emprego e for~a os homens desarmados, nos espa~os sociais
pacificados, a controlarem sua propria violencia mediante precau~ao ou reflexao.
Em outras palavras, isso impoe as pessoas um maior ou menor grau de
autocontrole.
Nio queremos com Isso dizer g!1~ lo.das as.formas de aUlocontrole.esliv~sselJl
inteirame!!'~.!!''!set,'t~s.da.sQ!:ieq.adegt!erreiramedieval ou em outras que nao
dispuliham de um monop6lio complexo e estllvel de violencia flsica. A agencia
do autocontrole Individual, 0 superego, a consciencia, ou 0 que quer que a
chamemos, era instllada, Imposta e mantida nessas sociedades guerreiras apenas
em rela~io dlreta a alOs de violencia flsica, correspondendo sua forma a essa
vida em seus maiores contrastes e transi~oes mais abrnptas. Comparada com a
agencia do autocontrole em sociedades mals pacificadas, ela era difusa, instavel,
urna mera barreira delgada a separar explosoes emocionais de violencia. Os medos
que asseguravam a conduta socialmente "correta" nio haviam side ainda banidos,
na mesma extensao, Q!..com;£W.Q,l:iJI.;I.lljl!sljxlq\lo.l1@t~,.~,:,~•• c.~.~l!!~da."vida
'!fterio.r.::. Uma vez que 0 perigo decisivo nao provinba do fracasso ou relaxa~ao
o autocontrole, mas da dlreta amea~a flsica externa, 0 medo habitual assumia
predominantemente a forma de medo de for~as exteriores. E uma vez que esse
medo era menos estllvel, 0 mecanismo de controle tambc!m era menos abrangente,
mals unilateral ou parcial. Nessa sociedade, poderia ser instllado um autocontrole
extremo para suportar a dor, mas ele seria complementado pelo que, medido por
um padrio diferente, parece constituir uma forma de dar livre redea as paixoes
na tortura de outras pessoas. Analogamente, em certos setores da· sociedade
medieval, encontramos fonnas extremas de misticismo, autodisciplina e remlncia,
contrastando com uma entrega nio menos extrema ao prazer em outras pessoast
com grande freqilencia, assistimos a mudan~as subitas de uma atitude para outra,
na vida do mesmo indivlduo. A restri~ao que nesse casu 0 indivlduo impunba a
si mesmo, a luta contra a pr6pria carne, mio era menos inlensa e unilaleral, nem
menos radical e apaixonada, do que sua contraparlida, a luta conlra as demais e
o maximo desfrute de prazeres.
o que se estabelece com a monopoliza9ao da violencia flsica nos espaeos
sociais pacificados e um diferente tipo de autocontrole ou autolimita~ao.llm
autocontrole mals de.s!!1lllUQ.nado••A agencia controladora que se forma como
parte da est.nfrura d~ personalidade do indivlduo corresponde a agencia controladora que se forma na sociedade em geral. A primeira, como a segunda, tende
a impor uma regula~io altamente difere11ciada a todos os impulsos emocionais,
a conduta do homem na sua totalidade. Ambas - cada uma delas mediada em
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grande parte pela outra - exercem pressao constante, uniforme, para inibir
explosOes emodonais. Abrandam as flutua~Oes extremas no comportamento e
nas em~s. Assim como a monopoliza~ao da for~a fisiea reduz 0 medo e 0
pavor que um homem sente de outro, mas, ao mesmo tempo, Iimita a possibilidade
de causar terror, medo ou tormento em outros e, porlanlo, certas possibilidades
de descarga emodonal agradavel, 0 constante aUlocontrole ao qual 0 individuo
agora eslll cada vez mais acoslumado procura reduzir os contrastes e mudan~as
.subitas de conduta e a carga afetiva de tOOa aUlo-expressao. As pressoes que
atuam sobre 0 individuo lendem a produzir uma transforma~ao de toda a economia
das paixoes e afetos rumo a uma regula~ao mais continua, estavel e uniforme
dos mesmos, em tOOas as lireas de conduta, em todos os setores de sua vida.
E e exatamente na mesma dire~ao que operam as compulsOes desarmadas, as
restri~Oes sem violencia fisica direta, As quais 0 individuo eslli ..exposlo nos
espa~os paciticados, e das quais as limita~Oes economicas constituem um
exemplo.
Elas, tambCm, sao menos carregadas de emo~Oes, mais moderadas,
(
eslliveis e menos erralicas do que as irnpostas por uma pessoa a outra na sociedade
guerreira antes de surgir 0 monop6lio. Elas, tambCm, corporiticadas em todo 0
espectro das fun~Oes abertas ao individuo na sociedade, induzem a uma incessante
visao retroaliya e prospecliva que transcende 0 momento e corresponde Its cadeias
mais longas e complexas em que cada ato se ve automaticamente incluido. Exigem
que 0 individuo controle incessanlemente seus irnpulsos emocionals momenlaneos, tendo em vista os efeitos a longo prazo do comportamento. Em compara~ao
com 0 outro padrao, instHam um autocontrole mals uniforme, envolvendo toda
a conduta, como se fosse um anel apertado e uma regula~o mais tirme das
paixOes, de acordo com as normas sociais. Alem disso, como sempre, nao sao
apenas as fun~s adultas que produzem imediatamente esse abrandamenlo de
paixOes e sentimentos. Em parle automaticamente, e ate certo ponto atraves da
condutae dos habitos, os adultos induzem modelos de comportamento correspondentes nos crian~as. Desde 0 come~o da mocidade, 0 individuo e treinado no
autocontrole e no espirito de previsao dos resultados de seus atos, de que precisara
para desempenhar fun~Oes adultas. Esse autocontrole e inslilado Ilio profundamente desde essa tenra idade que, como se fosse urna esta~ao de retransmissao
de padrOes sociais, desenvolve-se nele uma aUlosupervisao automalica de paixoes,
/ um. "superego" mais diferenciado e estavel, e uma parte dos impulsos emocionais
" e Inclina~s afelivas sal por completo do alcance direto do nivel de consciencia.
Anteriormente, na sociedade guerreira, 0 individuo podia empregar violencia
fisica, se fosse forte e poderoso 0 suticiente; podia salisfazer abertamente suas
inclina~Oes em muitas dire~oes que, mais tarde, foram fechadas por proibi~oes
sociais. Mas pagava, por essa maior oporlunidade de prazer direto, com uma
possibilidade maior de medo direto e clarQ. As concep~Oes medievais do inferno,
alias, dao-nos urna ideia de como era forte esse medo que um homem inspirava
em outro. Alegria e dor eram Iiberadas mals aberta e Iivremenle. Mas 0 individuo
tomava-se sua presa, jogado de um lado para 0 outro tanto por seus sentimentos
quanto pelas for~as da natureza. linha menos controle de suas paixoes. Era mais
controlado por elas.
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Mais tarde, quando as correias transmissoras que corriam por sua existencia
se tomaram mais longas e complexas, ele aprendeu a controlar-se firmemente e
se tomou menos prisioneiro que antes de suas paixiles. Mas como agora ele
. estava mais Iimitado pela dependencia funcional das atividades de um ntimety
sempre maior de pessoas, tomou-se tambc!m m81s testringtdo 'n~s
PosSl~r diretamente seus ans;,;os e paixOes. A vida toma-se
menos perigosa, mas tambc!m menos emocional ou agradavel, pelo menos no que
diz respeito A satisfa~o, direta do prazer. Para tudo 0 que faltava na vida diaria
um substituto foi criado nos soooos, nos Iivros, na pintura. ~ I!'od~,
evoluindo para se tomar cortesi, a no~za leu !ll/l'~S ~c: cavalarlaj Osl)'!i&.ueses
c oques flslcos, as guerras'
iIsSiSieDlem ltlme~n!'\~ ..~.1'p.~~xio er6ti<:a.
-e'8SriXaSiIiiDinulram e ludo 0 que as lem&rava, ate mesmo 0 trlnchamento de
animais mortos e 0 uso de faca A mesa, foi banJdo da vista ou pelo menos
submetido a regras sociais cada vez mais exatas. Mas, ao mesmo tempo, 0 campo
de batalha foi, em certo sentido, transportado para dentro do indivlduo. Parte
das tensiles e paixiies que antes eram Iiberadas diretamente .na luta de um homem
com outro tera agora que ser elaborada no interior do ser humano. As Iimita~iies
mais paclficas a ele impostas por suas rela~iles com OUIrOS homens espelham-se
dentro dele; um padrio individualizado de hlibitos semi-automaticos se estabeleceu e consolidou nele, um "sUjlerego" especlfico que se esfor~ por controlar,
transformar ou suprimir-Ihe as emo~oes de conformidade com a estrutura social.
Mas os intpulsos, os sentintentos apaixonados que nio podemmais manifestar-se
diretamente nas rela~iies enrre pessoas freqUentemente hitam, nio menos violentamente, denrro delas contra essa parte sllpervisora de si mesma. Essa luta
semi-automatica da pessoa consigo mesma nem sempre tem uma solu~io feliz,
nem sempre a autotransforma~io requerida pela vida em sociedade leva a um
novo equillbrio entre satisfa~io e controle de em~oes. FreqUentemente, fica
sujeita a grandes ou pequenas perturba~oes -, Arevolta de uma parte da pessoa
contra a outra, ou a uma atrofia permanente - que toma' 0 desempenho das
fun~iles socials ainda mais diflcil, se nio imposslvel. As osci1a~iles verticais, cos
sallos do medo A alegria, do prazer ao remorso, se reduzem, 1\0 mesmo temIio
que a fissura horizontal que corre de lado a outro da pessoa, a tensib entre 0
"superego" e 0 "inconsciente:' - os anelos e desejos que nio podem ser
lembrados - aumentam.
Neste particular, tambem, as caracterlsticas blisicas desses padroes de entrela~amento, se Ihes estudamos nio s6' as estruturas estliticas mas tambem a
sociogenese, mostram-se rel~tivamente simples. Atraves da interdependencja <!!;,
!t:'tpos maiores de pessoas ~ da_.".~~.usio dl!.violeeccia flsica em seULconlat~~.
~~6e1ectdo u!!1~!',!~!al, naqual as I~tta~ntre ~sio ttansfor.
m.!lda~_d,uraclouramente em autoliij![tii.£i>es:'llSsas autohmila~oes, que sio fun~io
da visio ietrilspectiva e prospecilva insliTalIa no indivlduo desde a infincia, em
conformidade com sua integra~ao emextensas cadeias de a~io, assumem em
parte a forma de um autocontrole eonsciente e, em parte, a de um hlibito
. mtomatizadb. Tendem a uma modera~ao mais uniforme, a uma Iimila~io mais
continua,

a uin controle mais exato das paixoes" e s"entimentos, de acordo com 0 I

I
I

I

,.204

jormafao do estado e civilizafiio

VJj padrao mals diferenciado
, de entrela9amento social. Mas, dependendo da pressao

iTl

.~ ,.'6, !ntema, das condi90es da §9~!!.ade e da.J'~s!9ao qu~.~_ocupe 0 mdivlduo,
,<

p

r ()'\ essas Utnlta

0/

r

oes produz~ ta~.~~W~ e perturba'i-0esJl!'c\lf!aJes n~
a co
e d8 alxoes.JrIii alguns casos, levam a umaIDquieta9ao e insatisfa9ao
erpetuas, exatamente porque a pessoa afetada s6 pode satisfazer uma parte de
inclina90es e impulsos em forma modificada, como, por exemplo, na fantasia,

"V~'
I~uas

na qualidade de espectadora au ouvinte, nos devaneios au nos saohas.

.

0'

As vezes,

0 indivlduo se habitua a tal ponto a inibir suas em090es (os sentimentos constantes
de tedio ou solidao constituem bons exemplos disso) que nao e mais capaz de
qualquer forma deexpressao sem medo das suas em090es modificadas, ou de
satisfa9ao direta de suas pulsoes reprintidas. ,Ramos particulares dessas ulsoes
sao como que anestes'
s nes es c as, pc a est tura es ecffica do contexto
see a crianca. Sob a pressa
.
que sua roam esta~ao
pravaca no espac;:o social da crianc;:a, elas passaro a se cerear de medos

socliiIC""m'"'-'=

automatizados, a tal ponto que 0 indivlduo pode permanecer surdo e insenslvel
a vida toda. Em oulros casas, cerlos ramos dos impulsos podem ser desviados

de tal modo por serios conflitos que a natureza brota, afetiva e apaixonada que
o pequeno ser humano inevitavelmente encontra no seu caminho para se moldar
como sec Hcivilizado", que suas energias s6 podem tee uma Iibera~iio indesejada,
alcoves de rodeios, em ac;:oes compulsivas e outros sintomas de perturbac;:8o. Em
Dulros casas, lambem, essas energias sao ttansfonnadas de tal maneira que fiuem
para apegos e repulsoes excentticos, em predile90es por esta ou aquela fantasia
peculiar. Em todos esses casas, uma permanente inquieta9ao interior, que parece

nao ter fundamento, mostra quanta energia emocional e represada numa forma
que nao permite satisfa9ao real.
Ate esse momenta,

0

processo civilizador individual, tal como a social, segue

em geral cegamente 0 seu curso. Sob

0

disfarce do que os adultos pensam e

planejam, as rela90es que se formam entre eles e as jovens criam fun90es e

efeitos na personalidade destes ultimos que eles nao pretendem e a que mal
conhecem. Nao planejados, nesse sentldo, surgem aqueles resultados da modelagem social de indivlduos aos quais habitualmente chamamos de "anormais".
As anormalidades psicol6gicas que nao decorrem da modela93.o social, mas sao
causadas par tra90s hereditlirios inalteniveis, nao precisam ser consideradas aqui.

Mas a constilUi9ao psicol6gica que se mantem dentro da norma social e e
subjetivamente mais satisfat6ria ocorre de maneira igualmente nao planejada..Q,Q..
mesmo molde social Em.(!J:&~~~ges hum~~Q.~J!1ais au menns bem-e~"P1turad%

tanto-os '·D§="'~ta<!o~::£Q~':'..9£"de~\8llps" num espectro .IIU!ilQ.JUDplp
.!!" yl@eda:deJ\,.As ansiedades automaticamente repro~ue, no caso de cada
processo civilizador individual e em conexio com os conflitos que formam parte
integral desse processo, ligam-se a pulsoes especificas e. afetam seus impulsos,
levam as vezes a uma paralisia permanente e total desses impulsos e, em outras
ocasioes, apenas.a uma regula9ao moderada, daudo espa90 suficiente para sua

plena satisfa9ao. Nas atuais condi90es, do ponto de vista do indivlduo interessado,
um resultado ou outro e mais uma quesliio de boa ou rna sorte do que de qualquer
planejamento. ~Dl. qua~quer d()~-,,~~..s,_e__a_~~a derela90es s()cial~,,-m 'l!!!'O_vjye.
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~f\lllo~~~!!!!'tea_!ase ma!~}t.!!E!!,ssionay_e!L a)nfanci~ ejuyentude, que se
ilJlprime em sua pers(lnalid~de em fo_rtn!!~ao,.t~1J;rq ~~~contfl\pafti<lana i~la~ao ~
entfe suas instiincias controladoras, 0 superego e 0 ego, e os impulsos da libido.
o equillbrio resultante entre essas instancias controladoras e as pulsoes, em
gfande variedade de niveis, determina COIRO a pessoa se orienta em suas rela~oes
com outras, em suma, determina aquilo que chamamos, segundo 0 gosto, de
h:lbitos, complexos ou estrulufa da personalidade.)~ao obstante, nao h:I tim ao
entrela~amento, porque embora a autodetermina~ao da pessoa, maleavel durante
o iliieio~dii~jjjfancia,sesoltdJnque e endure~a A medida que cresce, ela nunca
deixa inteiramente. de sef afetadll. pelas rela~oes mut:lveis com outras durante.
todaa vida. A apfendizagem dos autocontroles, chame-sea eles de "razao",
wconselenclii", "ego" ou "supefego", e a conseqUente modera~ilo dos impulsos
e emo~oes mais animalescas, em suma, a civiliza~ilo do sef humano jovem, jamais
e um processo inteifamente indolof, e sempre deixa cicatrizes. Se a pessoa tem
sOfte - uma vez que ninguem, nem os pais, nem 0 medico, nem urn conselheiro
podem, no presente, dirigif esse processo na crlan~a de acofdo com um conhecimento clafo do que e melhor para seu futuro, porque tudo e ainda na maior
parte uma questiio de sorte -, saram as feridas dos conflitos civilizadores
incorridas na infancia e as cicatrizes deixadas por eles nao sao muito profundas.
Nos casosmenos favoraveis, os conflitos inerentes ao processo de civilizar jovens
seres humanos - conflitos com outros e conflitos dentro de si mesmos . permanecem sem solu~ilo au, mais exatamente, embora sejam sepultados por
algum tempo, retornam em situa~oes que lembram as da infancia. 0 sofrlmcnto,
transformado em forma adulta, volta repetidamente e os conflitos nilo-solucionados da pessoa na infancia nunca deixam de perturbaf seus relacionamentos
adultos. Dessa maneira, os conflitos interpessoais de principios da juventude,
que modelaram a eslrUtura da personalidade, continuam a perturbar ou mesmo a
destmir os relacionamentos de adultos com outras pessoas. As tensoes resultantes
podem assumir a forma ou de contradi~llea entre diferentes automatismos de
autocontrole, tra~os enterrados de recorda~llea de antlgas dependenclas e neceasidades, ou de conflitos fecorrentes entre as instiincias controladoras e os impulsos
da libido. Nos casos mais fellzea, por outro lado, as contradi~lles entre diferentes
se~llea e camadas das agencias controladoras, especlalmente da estrutura do
superego, vilo sendo lenlamente reconclliadas, controlan o-se 0 co itos maia
d~~os entre essa eslrUtura e os impulsos da libl o. Eles nao s6 desaparecem
08 consclenc1a de vlgllla, mas s40 lao Integralmente assimilados que, sem urn
custo peaado demals em satlsfa~ilo subjetiva, nilo mais se lntrometem involuntariamente em relacionamentos interpessoals posteriores. No prlmeiro caso, 0
autocontrole consciente e inconsciente permanece sempfe dlfuso em certas
sltua~oes,
0 sens vel A ec silo de formas so a t '
.
lmerala pu slonal; no outro, esse autocontrole que, meSmO hoje, nas fases juvenis,
-p&;'ece-se mais com uma confusao de banquisas que se superpilem do que com
um Iiso e firme len~ol de gelo, lentamente se torna mais uniticado e estavel,

numa correspondencia positiva com a estrutura da sociedade. Mas urna vez que
essa estrutura, exatamente em Dossa epoca, e altamente mutavel, ela exige urna
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f1exibilidade de hIIbitos e conduta que, na maior parte dos casos, tern que ser
paga com a perda de estabilidade.
Teoricamente, por conseguinte, nio e dificil dizer qual a diferenya entre urn
processo civilizador individual considerado bem-sucedido e outrojulgado malsucedido. No primeiro caso, depois de todes as dores e conflitos do processo,
sio finalmenle estabelecidos urn padrio de conduta bem-adaptado ao contexto
das f\UlyOts sociais adultas, urn conjunto de hIIbilos de funcionamento,satisfaldrlo
simultaneamente - 0 que nio e urn resultado inevi!livel das duas primelras
condiyaes - urn balanyo positivo de prazer. No segundo, ou 0 autocontrole
soclalmenle necessarlo e repetidamente comprado a urn alto cosio de satisfayao
..y' pessoal, por urn grande esforyo parasuperar energias opostas da libido, ou 0
l~ .... controle dessas energias, a renuncias .~!,a satisfayio, nio se alcanya em absoluto.
"'~ .~.Com grande freqllencia, nenhurn balanyo positivo de prazer, de qualquer tipo, e
(j '0)
finalmenle posslvel porque os comandos e proibiyiies socials sio representados
, . nio s6 por outras pessoas, mas tambem pelo eu abalado, urna vez que urna parle
\ prolbe e castiga 0 que a outra deseja.
Na realidade, 0 resultado do processo e1vlllzador individual e claramenle
.~: favoravel ou desfavoravel apenas em relativamenle poucos casos, em cada
-, extremldade daescala. A maloria des pessoas e1vlllzadas vive urn meio-termo
i I entre os dois extremos. Aspectos socialmente posltivos e negativos, tendencias
pessoalmente gratificantes e frustradoras, luisturam-se nelas em proporyiies
variaveis.
E wyffo'difiell a modelayio social de indivlduos de acordo com a estrutura
do proeeSso e1vlllzador que hoje chamamos de Ocidente. A fllD de serrazoavelmente bem-sucedida, ela requer, dada a estrutura da soeledade ocidental, uma
diferenelayao muito alta, uma regulayio muito Intensa e es!livel de palxoes e
sentimentos, de lodas as pulsoes humanas mals elementares. Por Isso mesmo
geralmente exige mais Iempo, sobretudo nas e1asses media e alta, do que a
modelagem social de Indlvlduos em soeledades menos complexas. A reslstenela
s adaptayio aos padroes que prevalecem na e1vlllzayio, 0 esforyo que essa
adaptayio, essa transformayio profunda de toda a personalidade custa ao Indivlduo, e sempre conslderaveJ. E s6 mals tarde, por conseguinte, do ue em
sociedades menos complexas que 0 indtvlduo no undo c ental adqulre,
su;(un~aosocni! j~1::ii(JjjIro,- ii-constil!!!.9a~..eslcoI6gtc~ do a~
emergancill,dii quarassinala, vIa de'regra, _conciusio do processo civ~lizado[
fndlviihi~J. _
- '.. ".'"
.
-~---Mas, mesmo que nas soeledades mais difereneladas do Oeldenle a modelayio
do mecamsmo de autodireyio individual seja bastante extensa e intensa, processos
que tendem Da mesma dire y3.o, processos civilizadores sociais e individuais,
certamente nio ocorrern apenas nela. -EIes sio encontrados em lodos as casos
em que, sob 0 efeito de pressoes competitivas, a divisio de funyoes toma grande
mlmero de pessoas dependentes umas das oulras, em todosos casos em que a
monopolizayio da forya flsica permite e impoe uma cooperayio menos carregada
de. emoyio, em todos os casos em que se estabelecem funyoes que exigem
conslante visio retrospectiva e prospectiva na interpretayio das ayoes e intenyoes
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de outras pessoas. 0 que detennina a na~~!~_~~~~,~..'Ldesscs sur~os civiHzadores

e sempre

a

extensao-aaS1fiIefdeI5eooerlcias,

0

nivel ,fa'=di"iSfo-derut1C6esea

estmtura interna dss pr6pnas fun~oe~
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Dirusiio da Pressiio pela Prevideocia e Autocootrole
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que empresta ao processo eivilizador no Ocidente se"u carater especial e
excepcional e 0 fato de que, aqui, a divisao de fun~oes atingiu urn nlvel, os
monop6lios da for~a e tributa~ao uma solidez, e a interdependencia e a competi~ao
uma extensao, tanto em termos de espa~o flsico quanto do nlimero de pessoas
envolvidas, que nao tiveram iguais na hist6rili mundial.,p=--~= ~
"-'AteCtitiFo,-redes extensas de moella ou comercio, com monop6lips razoave!·
mente estaveis de for~a flsica em seus centros, haviam se desenvolvido quas.
exclusivamente ao longo de vias navegaveis, isto e, acima de tudo nas margens
de rios e costas de oceanos. As grandes lireas do interior permaneclam mais ou
menos no nivel da economia de lroca, isto e, as pessoas continuavam na maior
parte autlirquicas e eram curtas suas cadelas de interdependeneia, mesmo quando
algumas arterias de comereio cruzavam as areas e existiam alguns grandes
mercados. Tendo a soeiedade oeidenta! como ponto de partida, desenvolveu-se
urna teia de interdependeneia que nao 56 abrange os oceanos em maior ex tensil,," do
que em qualquer tempo no passado, mas se estende as terras araveis mais distantes
do interior remoto. Correspondendo a tudo isso, surgiram a necessidade de sincroniza~ao da conduta humana em territ6rios mais amplos e a de urn esplrito de
previsao no tocante a cadeias mais longas de a~Oes como jamals haviam exlslido.
Ocorreu ainda 0 fortalecimento do autocontrole e a permanencia das cornpulsoes
- a inlbi~ao de paixoes e 0 controle de pulsoes - impostas pela vida no centro
dessas redes. Uma das caracterlslicas que tornam multo clara essa conexiio entre
o tamanho e a pressao interna a rede de interdependencla, por urn lado, e a
conslitul~ao psicol6gica do indivlduo, por outro, e 0 que chamamos de "ritmo"'l>
de nosso tempo. Esse "rltmo" nada mais e que urna manifesta~ao do grande
nlimero de cadeias entrela~adas de interdependencla, abrangendo todas as fun~oes
sociais que os indivlduos tern que desempenhar, e da pressao competitlva que
satura essa rede densamente povoada e que afeta, direta ou indiretarnente, cada
ato isolado da pessoa. Esse ritmo pode revelar-se, no caso do funeionario ou
empresario, na profusao de seus encontros marcados e reunioes e, no do opcrari6l,
na sincroniza~ao e dura~ao exatas de cada urn de seus movimentos. Em ambos
"os casos, 0 ritrno e uma expressao do enorme nlimero de a~oes Interdependentes,
da extensao e densidade das cadeias compostas de a~oes indivi<!uais, ~
1Il1cn~i<!~<!" das_~u...~sque ~tero . CJ!l.....~imento..!.()t;I.a..§sa rede inter<!ePendelltc."
Em ambos os casos, Ulna fun~o situada na jun~ao de tantas cadeias de a~ao
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exige uma aloC89ao exata de tempo, acostuma as pessoas a subordinarem suas
inclina90es momentAneas As necessidades superiores da interdependencla, treina-as para elimlnarem todas as irregularidades do comportamento e consegulrem
um permanente autocontrole. E: esse 0 motivo por que, no indlvlduo, vemos
surgirem tantas revoltas contra 0 tempo social representado por seu pr6prio
superego, e por que tantas pessoas entram em confllto conslgo mesmas quando
desejam ser pontuais. Com base no desenvolvlmento de instrumentos de medl9iio
do tempo, e de consclencia do tempo - e tambem da maeda e de outros
instmmentos de integra9ao social -, e posslvel observar, com grande preclsao,
como avan9a a divisao de fun90es, e com ela 0 autocontrole imposto ao Indivlduo.
A razao por que, dentro dessa rede, padroes de controle das em09"les varlam
em alguns aspectos, - por que, por exemplo, a sexualidade e! cercada de restrl90es
mals fortes em um pals do que no outro, - e uma questiio A parte. Mas como
quer que essas diferen98S possam surglr em casos especials, a dlre9ao geral da
mudan9a na conduta, a "tendencia" do movimento da civlllza9ilo e em toda a
parte a mesma. Ela se orienta sempre para um autocontrole mals ou menos
automati?,ado()' Pllra a subordlna9aode impulsos de curto praz() aos COI1!.~iiC:lQnJe.
iimaenraizada visaD a 10ngo pram,para a forma~ao~de --"'-InstAncla, 0
"~~.nl"l. CQluplexa °e segu[Jb
e manelra gera e tambem asslm que
essa necessid.acie d~90es momen - eas a ob vos mal dlstantes
se difundeitim loda a parte, na socledade ocldental, quenos grupos dirlgente
~s primeiro e, depois, est tos cada vez mals amplos.
-'~
oCAdiferen(li°'e! °6lult08fim---oese algu m vlve num mun 0 qu ossui densOll,
extensos e fortes la90s de dependencia, como um mero objeto passlvo dessas
interdependencias, sendo afetado por eventos distantes sem ser capaz de Influencia-los ou mesmo percebe-Ios - ou se tem uma fun9ao na socledade que exlge,
para seu desempenho, um esfor90 permanente de prevldencla e um controle f1rme
da conduta. Para come9ar, no desenvolvimento do Ocidenle foram certas fun90es
das classes alta e me!dia que exiglram de seus responsavels essa autodlsclpllna
ativa e constante, voltada para interesses a longo pram: fun90es de corte nos
centros politicos de socledades importantes, fun90es comercials nos centros da
rede de come!rcio de longa dlstAncia, que se encontravam sob a prolC9ilo de um
monop6lio de for9a razoavelmente estlivel. Mas constltulu uma das pecullarldades
dos processos socials no Ocldente que, com a amplia9ilo da Interdependencla, a
necessldade de pensamento a longo prazo e a sincroniza9ilo ativa da conduta
individual com alguma entidade mals vasta, remota no tempo e no espa90, tenham
se difundido por segmentos cada vez maiores da socledade. Ate! mesmo as fun90es
e a situa9iio social dos eslratos sociais mals balxos foram tomando a um tempo
posslvel e necessario um certo esplrito de previsao e nessa mesma medlda
for9aram a moderarose todas as Inclina90es que prometlam satisfa9iio multo
Imediata ou a curto prazo. No passado, as funi:oes dos estratos mais baixos de
trabalhadores manuais geralmente eram Incluldas na rede de Inlerdependencia
apenas ua medida em que liens membros sentissem

0

cfcito de

8~oes

remotas

~

- se elas fossem desagradaveis - reagissem com inquieta9ao e rebellao, com
descargas emocionais de curto praza. Mas suas fun~oes nio cram estruturadas
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de tal modo que, dentro de si mesmos, as limita~oes Hestranhasu fossem
constantemente convertidas em limital'joes do ".~~~:•. Suas tarefas dhirias tornaYam-nOS pouco eapazes de restringir desejos e emoryoes imediatos em troea de
algo que nao era tanglvel aqui e agora. E por isso mesmo essas explosoes quase
nunea tiveram sueesso duradouro.
Neste particular, certo numero de nexos importantes se interligam. Em todos
as grandes redes humanas h8 alguns setores mais importantes do que outros. As
fun~oes desses setores fundamentais, como, par exemplo, as funr;oes coordenadoras mais altas, impoem urn autoeontrole mais regular e estrito nao 56 por causa
de sua posiyao central e do grande mlmero de cadeias de ayao que convergem
para etes, mas porque, devido ao grande mimero de ayoes que dependem de seus
responsaveis, revestem-se de grande poder social. 0 que da ao desenvolvimento
ocidental seu carater especial e 0 fato de que a dependencia reclproca de todos
se tomou mais uniformemente equilibrada. Em grau sempre maior, 0 funciona- C[4S:<,S
mento complexo das sociedades do Ocidente, com sua elevadad1vlSSo"i!o'tra6alho, doh'\.' n~U'
depende de os estratos agrarios'e\lrbalJ.osinferioresc~nttojaien1,~\Ia,,~_~duta,
\}
cadi vez mais, a medrdii quecaptafu melhor suas, con.~x.o~s..a.l!!l'.i.~.!o.nll.'!..Jlt,ilZl ,HC(-:',,'mal. remotas~() mecanisiii'isocliiT"liOmente diferenCiado torna-se tiio complexo
~ .' ~;
em alguns aspectos, tio vulneravel, que perturbar;oes num so ponto das cadeias
de interdependencia, que articulam todas as posirroes sociais, inevitavelmente
afetam muitas outras, desta maneira ameayando todo 0 tecido social. Os grupos
estabelecidos que competem entre si sao, assim, compelidos a levar em considerayao as exigencias da grande massa de outsiders. Mas como dessa maneira
as funr;5es sociais e 0 poder das rnassas assumem maior importancia, mis funr;oes
exigem e permitem maior esplrito de previsao em seu desempenho. Geralmente
sob uma forte pressio social, membros dos estratos mais baixos acostumam-se
a controlar suas emor;oes momeoiaiieas>e ~- a -disciplillar sua conduta: com' bas-elJ.uma compreensao"lIlliis profunda dll sociedade total e de sua posi\:aolreta.t>or
Isso mesmo~eu cmnporiamento e impelido cada vez mals na dite~a(driieialmente
limitada aos estratos superiores. Aumenta seu poder social em relar;ao a este
ultimo, mas, simultaneamente, seus membros sio treinados a assumir uma visao
de longo prazo, pouco importando por quem ou de acordo com quais modelos
tal treinamento se de. Eles, tamhem, sao cada vez mais submetidos ao tipo de
compulsoes extemas que se transformam em autocontrole individual;netes,
tamhem, aumenta a tensao horizontal entre a agencia de controle do ser, 0
"superego", e as energias da libido que agora sao transformadas, controladas ou
reprimidas, com maior ou menor sucesso. Dessa maneira, as estruturas civilizadorw; estiilLseexpandindo £ol!stalltemente na sociedade ocidental. As camadas
;Uperior e inferior tendema tomar~~e urna especie,de-e,iiiiiiO-superior, e 0 ceutro
da rede de interdependencias estende-se por mais e mais areas, povoadas e nao
povoadas do resto do mundo. S6 esta visao de um movimento abtangente, em
progressiva expansio, nio raro em arrancos e reeuos fortes, de certas fUD90es e
padroes de conduta no ruroo de urn numero crescente de grnpos e regioes externos
- s6 esta visio, repetimos, e a compreensio de que n6s mesmos nos encontramos
no meio desses altos e baixos do proeesso civilizador e suas crises, e nao no seu
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tim, coloca na devida perspectiva 0 problema da "civiliza~ao". Se recuamos do
presente para opassado, que padrfies, que estrutura descobrimos nas sucessivas
ondas desse movimento, se as olhamos nao de n6s para elas, mas delas para n6~

III
Diminui~iio dos

"

Contrastes, Aumento da Variedade

"d'
'2

a processo civilizador prossegue segundo uma longa seqUencia de arrancos e
recuos fortes. Repetidamente, urn estrato marginal em ascensao ou uma unidade
v de sobrevivencia em crescimento como urn todo, uma tribo au naQio-estado,
assume as fun~t;es e caracterlsticas de urn sistema em rela~ao a outros estratos
marginais ou unidades de sobrevivencia que, por sua parte, pressionam a partir
de baixo, de sua posi~ao de marginais oprimidos, contra 0 sistema corrente. E
mais urna vez, a medida que 0 grupamento de pessoas que subiu e se lirmou e
seguido por urn grupamento ainda mais amplo e numeroso que tenta emancipar-se
da opressao, descobrimos que este ultimo, se bem-sucedido, e for~ado a assumir
a posi~ao do opressor tradicional. Pode muito bern vir urn tempo em que os
antigos grupos oprimidos, libertados da opressao, nao se tomem, por sua vez,
, opressores: mas isto ainda nao esta a vista.
Ha, naturalmente, muitos problemas nao-resolvidos que sao colocados por esta
\'
.'
interpre~ao, No presente cO\ltexto, talvez seja suliciente chamar a aten~ao para
o fato de que, de modo geral, os estratos inferiores, os grupos marginais e mais
pobres, num dado estllgio de desenvolvimento, tendem a seguit suas paixoes e
'<C"
sentimentos de forma mais dlreta e espontinea, regulando-se sua conduta menos
rigorosamente que ados respectivos estratos superiores, As compulsoes que
\)
operam nos estratos inferiores sao predominantemente de natureza direta, fisica,
- a amea~a de dor fisica ou a aniquila~ao pela espada, pobreza, ou fome. Esse
<,'
, L' tipo de pressao, contudo, nao induz uma transforma~ao estllvel das lImita~oes, .
,.9 . ;' ,'i, de limita~oes que vern de fora atraves do outro, em limita~oes assumidas de
(" '. dentro ou "auto-limita~oes". a campones medieval que passa sem came porque
'. e pobre demais, porque a came e reservada para a mesa do senhor, isto e, que
esta exclusivamente sob uma limita~ao flsica, procurara satisfazer seu desejo de
comer came em lodos as casas em que 0 puder sem correr urn perigo externo,
ao contrario dos fundadores de ordens religiosas dos estratos superiores, que se
negam 0 prazer de comer came em considera~ao pelo alem e por urn senso, que
assumiram, de que isso e pecado. a indivlduo miseravel que traballia para outros
sob ameaQ8 constante de passar fome, au que cumpre uma pena de prisao com
trabalhos for~ados, deixara de trabalhar tao logo cesse a amea~a da for~a extema,
,
J

ao conlrario do mercador rico que continua a trabalhar, embora tenha provavel-

mente mais do que 0 suliciente para viver no 6cio. E compelido a faze-Io nao
por simples necessidade, mas pressionado pela competi~ao por poder_"prestlgio,~
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porque sua profissiio, seu status elevado, fornecem 0 significado e a justifica~iio
de sua vida. No seu caso, 0 conslanle auloconlrole tornou 0 Irabalho urn· habilO
liio forle que ,0 equillbrio de sua personalidade eslara amea~ado se deixar dc
Irabalhar.
Conslilui uma das peculiaridades da sociedade ocidental que, no curso de seu
desenvolvimento, tenha-se reduzido muito esse contraste entre a situa~iio e 0
c6digo de condula dos eslralos mais alIos e mais baixos. As caraclerlslicas das
classes baixas difundem-se por lodas as oulras. Temos urn sinloma
disso no fato
J
de que a sociedade ocidental como urn lodo gradualmenle se lornou,uma sociedade
em que se espera que todas as pessoas capazes ganhem a vida atraves de um
tipo altamenle regulado de Irabalho. Ante~l!'~balhoera unta cllra"lerJ~!icll_das
classes mais baixas. E, 80 rnesmo tempo', 0 que costuma ser peculiar as classes
-superiores tambem se difunde pela sociedade como urn lodo. A conversiio de
reslri~oes sociais impostas "de fora" em aUlo-reslri~oes, numa aUlo-regula~iio
individual que se lorna urn habito ou urn aulomalismo no locanle as paixoes e
sentimenlos - possivelmenle apenas para pessoas nonnalmenle prolegidas da
amea~a fisica, exlerna, da espada ou da fome - tambo!m estli ocorrendo entre
as grandes massas no Ocidenle.
Vislas de perlo, onde apenas urn pequeno segmenlo desse movimenlo e
percepllvel, as diferen~as na eslrulura da personalidade social entre as classes
altas e baixas no Mundo Ocidental de hoje podem parecer ainda consideraveis.
Mas se for focalizada loda a amplidiio do movimenlo ao longo dos seculos,
podemos nolar que esliio diminuindo os grandes conlrasles de comportamenlo
entre os diferentes gropos sociais - assim como os contrastes e mudan~as subitas
no comportamenlo do indivlduo. A modela~iio das pulsoes e senlimenlos, as
fonnas de conduta, loda a conslilui~iio psicol6gica das classes baixas nas
sociedades civilizadas, com sua crescenle imporlancia em loda a rede de fun~oes,
esliio cada vez mais se aproximando das de oulros grupos, come~ando pela classe
media. Isso aconlece mesmo que parle das aUlolimita~oes e labus operanles nesta
ullima, que surgem do anseio de "se dislinguir", do desejo de maior presUgio,
lalvez falte inicialmenle nas classes baixas, e mesmo que 0 lipo de dependencia
social que as caracteriza ainda nio necessite, ou pennita, 0 rnesmo grau de
conlrole de emo~oes e um esplrilo de previsiio mais regular que nas classes alIas
do mesmo perlodo.
Essa redu~8.o dos contrastes na sociedade enos indivfduos, essa mistura
peculiar de padroes de conduta que derivam de niveis sociais inicialmenle muho
diferenles, siio altamenle caraclerlslicos da sociedade ocidental. E conslilui uma
das peculiaridades mais importanles do "processo civilizador". Esse movimenlo
da sociedade e civiliza~iio, porem, certamente niio segue uma Iinha rela. No
movimento global observam-se repetidas vezes contramovimentos maiores ou
. menores, nos quais os contrastes na sociedade e a f1utua~oes na condula de
indivfduos, suas explosoes afetivas, tornam a 8umentar.
o que acontece ante nossos olhos, 0 que costumamos chamar de udifusio da
civilizay8.o" no sentido majs estreito, ista e, a disseminayio de nossas institui~ocs
e padroes de conduta
alem do
Ocidenle, conslilu; a ultima onda, ale agora, de
_---_.
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um movimento que ocorre hli vlirios seculos no Ocidente e cujas tendencias e
padroes caracteristicos, inc1uindo a ciencia, a tecnologia e outras manifesta~oes
de urn tipo especffico de autolimitayao, estabeleceram-se aqui muito antes de
existir 0 conceito de "civilizayao". A partir da sociedade ocidental - como se
V)
<...
ela fosse uma especie de classe aha - padriies de conduta ocidentais "civilizav
dos" hoje estao se dlsseminando por vastas areas fora do Ocidente. seja atraves
u
o
do assentamento de ocidentais ou atraves da assimilayao pelos estratos mais altos
de outras nayiies. da mesma forma que modelos de condllta antes se espalharam
no interior do pr6prio Ocidente a partir deste ou daquele estrato mais alto. de
cerlos centros cortesios au comerciais. 0 curso assumido por loda esss expansao
foi determinado apenas ligeiramente pelos pianos ou desejos daqueles cujos
padriies de conduta foram assimilados. As classes que fomeceram os modelos
nao sao. sequer hoje, criadores ou originadores absolutamente livres de tal
\~. expansao. Essa difusao dos mesmos padriies de conduta a partir de "maes-patrias
,~\ ,; ,,40 homem branco" seguiu-se " incorporayao de outros territ6rios " rede de
f", """ inlerdependencias politicas e econ6micas, a esfers das lutas eliminat6rias entre
-h
nayiies do Ocidente e dentro de cada uma delas. A "tecnologia" nao e a causa
~~ C dessa mudanya de comportamento. 0 que chamamos de "tecnologia" e apenas
um dos simbolos, urna das ultimas manifesta~oes desse constante espirito de
.% ~. previsao imposto pela formayao de cadeias de ayiies e de competiyao cada vez
mais longas. As formas "civilizadas" de conduta disseminaram-se por essas
outras areas em fazia e DS medida que nelas, straves de sua incorporaQ8.o a redc
cujo centro sinda e 0 Ocidente, a estrutura de suas sociedades e de relacionamentos humanos tambem esta mudando. A tecnologia e a educayao sao facetas
do mesmo desenvolvimento tolal. Nas areas por onde se expandiu 0 Ocidente.
as fUDQoes sociais 8 que 0 individuo cleve submeter-se estiio mudando cada vez
mais, de maneira a induzir os mesmos espirito de previsao e controle de emoyoes
como no pr6prio Ocide~. Nesse caso. tambem. a transformayao da existencia
sodar-como urn lodo e a condiyao basica para civilizar-se a condula. Por esse
motivo, encontramos nas rela~oes do Ocidente com outras partes do mundo as
prim6rdios t.JaJeguyao de con(f8re~qUe e pec~liar a todas as grandes ondas do
~f)\ <- Sr.0-f'1}_~'t oJ _~L.~ r ,~} (H~t
movimento civihzador.
Essa fusao repetida de padriies de conduta das classes funcionalmente superiores com as das classes em ascensao nao deixa de ter certa importancia.
considerando-se a atitude curiosamente ambivalente das primeiras nesse processo.
A habituayao ao esplrlto de previsao e 0 controle mais rigoroso da conduta e das
emoeroes. para os quais se inclinam as classes superiores por motivo de sua
situaerao e fun~oes. ~.~em"_trtlP~!.~~nte __ inst[1!mentp~Q~_~~~ predominancia,
£Q.mo no caso do cO!~~f!~isJ11o_"e1Jr..QR~!I. por exemplo.. S"ervem como marcas de
distinerao e prestigio. Exatamente par esse motivo, tal sociedade considera como
transgressao do modele dominante de controle das paixoes e selltimentos todo e
qualquer Hafrouxamento" de seus membros. A desaprovaerao acentua-se quando
aumenta 0 poder social e 0 tamanho do grupo mais baixo, em ascensao. e assim
torna-se mais intcnsa a competicrao pelas mcsmas oportunidades entre os grnpos
superior e inferior. 0 esforcro e 0 espirito de previsao necessarios para manter a
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posiyao da cIasse superior-manifestam-se nos contactos internos de seus membros
entre si, no gr~~4~ _s.!-!e~_~~~~? rec{proca que praticam, Da estigmatizasao ~era
e nas peiiiilldades que impoem aos seus membros que infringem 0 codigo comum
~~S"Als"!Il1&-ue. Giriedo" provocado pela silua~ao de lodo 0 grupo, pela sua IUla
para preservar a idolalrada e amea~ada posi~ao, age direlamente como uma for~a
para manler 0 codigo de condula, 0 cullivo do superego em seus membros. Ela
e converlida em ansiedade pessoal, no medo do individuo de degradar-se ou
simplesmenle perder presligio na sociedade em que vive. E e esse medo de perda
de presllgio aos olhos dos demais, inslilado sob a forma de aUlOcompu!sao, seia
na formad~.J.e.rl!0nha seja no senso de houra, que garanle a reprodu~ao habitual
(fa condula CaraclerisTIca, e como ·sua condi~ao um rigoroso conlrole de pulsoes
em cada pessoa.
Mas embora, por urn lado, essas classes superiores - e em alguns aspectos
as nar;oes ocidentais como urn todo, Da fUDyaO de classe superior - fossem
compelidas a manter, a todo custo, 0 seu controle das pulsoes como urna marea
de distinr;ao, par oulro lado a sua situar;8.o, juntamente com a estrutura do
movimento geral em que se inscrevem, obriga-as no longo prazo a reduzir essas
diferen~as em padroes de comporlamenlo. A expansao da civiliza~ao ocidenlal
mostra com grande clareza tal tendencia. Esta civJ!iza~, alias, e a caracteristica
que confere dislin~ao e superioridade aos ocidenlais.
lempo,os
pov()s"d() Ocidenle; sob pressao de ,mas propria" (Ulas compelitivas, provocaram
em vastas partes do mundo uma mudanya nos relacionamentos e funr;oes humanas,
aproximando-os de seus proprios padroes. Tomaram grandes regioes do mundo
dependentes e, ao mesmo tempo, segundo uma regularidade da diferencia~ao ri)
funcional que ja foi repetidamente observada, lomaram-se lambem suas depen- •
dentes. Por urn lado, conslrUrram, alraves de inslitui~oes e mediante uma eslrila
regula~ao de seu proprio comportamento, um muro enlre eles e os grupos que
colonizaram e que consideravam inferiores. Por outro, com suas farmas sociais.
disseminaram par esses lugares seu proprio estilo de conduta e instituiyoes. 0
mais <las vezes sem urna intenyao deliberada, trabalharam numa direr;ao que,
cedo ou larde, levou a redu~ao das diferen~as de poder social e condUla enlre
colonizadores e colonizados. Mesmo em nossos dias, os contrastes visivelmente
estao se tomando menores. De acordo com a forma de colonizar;s.o e a posiys.o
da area na grande leia de fun~oes diferenciadas, e tambem com a propria hisloria
e estrntura da regiiio, esti.o comelj:ando a oeorrer processos de fusao em areas
especfficas fora do Ocidente, semelhantcs aqueles descritos antes no exemplo
que demos sobre a condula corlesa e burguesa em diferenles paises do proprio
Ocidente. Nas regioes colonials, igualmenle, lendo em vista a J>osi~ao e for~a
sociais dos varios gropos, as padroes ocidentais esti.o se disseminando para baixo
e, ocasionalmente, mesmo para cima a partir de baixo, se podemos usar essa
imagem espacial, e fundindo-se para formar Dovas entidades, difercntes, novas
variedades de conduta civilizada. Os contrastes em conduta entre os grupos
superior e inferiorstlo reduzidos com a dissemina~iio da civiliza~iio. e aumentam
as variedades, ou nuan,as, da conduta civilizada. Essa incorporagao incipienle
dos povos orientai.s e africanos aos padr5es ocidentais representa. a ultima onda
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do continuo movimento civilizador que vimos observando. Mas, da mesma

0 maneira que esss onda sabe, sinais de novas oodas formando-se DS mesma dire~io

-J '."1) ja podem sef vi~tos, uma vez que~ ate agora, as gropos que se aproximam da
'" v classe alta ocidental nas areas colonials sao conslitu/dos, principalmente, das

";,,~ classes allaS dessas na~oes .
\!)
Recuando um passo na hist6ria, podemos observar no pr6prio Ocidente um
movimento semelhante: a adol'ao pelas classes inferlores urbana e agrarla de
.j ,0 padroes civilizados de conduta, a crescente habltual'ao desses grupos a prevlsi.,\!
i' Sdo futuro, a,uma Umi~~e.conlr?~e mai~_~~tr.I~os~i~nllUl~f~~.~2c~d£~oes
t--- .e... tam6em, a um grau mals aliOde autoconlrole IIldlvlduaI. Neste caso, tambt!m,
I--:'~.· aeacoraocom~ a estriifti'i',nftiliJSi(ffill' jk cidli"piifS',~fieaadesmulto dlferentes
-.7 (" de conlrole das em0l'0es emergem no contexto da conduta civilizada. Na
: \ Inglaterra, na conduta dos operarlos alnda podemos ver trayos das maneiras da
.0
aristocracia fundiaria e de mercadores em uma ampla tela de of/cios, asslm como
~ ".' na Franl'a, os ares dos cortesios e de uma burguesla elevada ao poder pela
.ll.-.2 v: Revolul'io. Nos lrabalhadores, iguahnente, encontramos uma regulal'ao mals
q
\i estrita da conduta, um tlpo de cortesla mals calcado na tradlyffo das nal'0es
" ~ ~'colonlzadoras, que durante longo perlodo exerceram a funl'ao de classe superior
~ \J dentro <Ie uma larga rcde Interdependente, e um controle menos refinado das
em0l'0es em nayOes que s6 tarde ou nunca consegulram expandlr-se colonlalmente, Isto porgue os monop6Uos deJ9£1',!,,,.trl~u~'!S'~() e a s.!t1!traUzacio do podl>!..
nacional - que constituem precondll'0es para qualquer expansao colonial
duradoura - s6 se desenvolveram mals tarde nelas do que em suas concorrentes.
Recuando ainda mals, encontramos nos seculos XVII, XVIII e XIX - mals
cedo ou mals tarde, segundo a estrutura de cada nayio - 0 mesmo padrio num
circulo ainda menor: a Interpenetr!!S'~()..~?~.l'~~!?~s_.~~.~!,~uta da nobreza e da
burguesla. De acordo com a relal'ao de poder eXlStente, 0 produto da interpenetral'ao"l@"dominado Inlciahnente por modelos derivados da situal'ao da classe
superior, em seguida pelo padrao de conduta de classes mais baixas, e em
ascensao, ate que fmalmente emergiu urn amalgams, urn novo estilo de carater,
excepcional. Neste particular, tambem, e visivel na posi~ao da classe superior 0
mesmo dualismo que pode ser observado hoje navanguarda da "civilizol'ao".
A nobreza de cor!!\. a vanguarda da "civilittf", fol gradualmente compelida a
exercer---l.1m rigoroso controle das emo~oes e uma precisa modela~ao de sua
conduta, atraves de sua crescente integra~io na rede de interdependencias,
representada neste caso pela pinl'a formada pela monaraula e burguesla. na qual
estava aprisionada a nobreza. Igualmente para a nobreza de corte, 0 autocontrol~
a ela impostot~or sua fun~iio e situa~ao serviu ao mesmo tempo como valor de
prestiglo, como meio de distinguir-se dos grupos inferiores que a fusligavam e
elli tudo fez para Impedir que essas diferenl'as fossem apagadas. S6 0 membro'
, iniciado devia conhecer os segredos da boa conduta, s6 na boa sociedade podlam
eles ser aprendidos. Baltasar Gracian escreveu deliberadamente seu tratado sobre
"savoir-vivre", 0 famoso Orticulo Manual, em estilo obscuro, como cerla vez
explicou uma princesa da corte 134, para que esse conhecimento nao pudesse ser
comprado por todos ao prel'0 de alguns tostoes. Courtin tampouco esqueceu, na
f-!
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introdu9iio de seu tratado sobre a Civilitt!, de frisar que seu trabalho fora realmente
escrito para uso privado de alguns amigos e que, mesmo jmpre_~~9,_(1~..~!!~ava-se
apen81i. apessoas de boa sociedade. Mas, rnesmo nesse contexto, revela~s'e"'a

ambivalencls' da siiiia~iio. Devldorforma peculiar de interdependencia em que
vivia, a aristocracia de corte naa podia impedir - atraves de seus contatas com
o estrato burgues rico, do qual ela necessitava por uma razio au autra - a
difusiio de suas maneiras, costumes, gostos e linguagem por outras classes.
Inicialmente no seculo XVII, essas maneiras foram adotadas por pequenos grupos
dirigentes da burguesia - a Digressao sobre a Modela.ao da Fala na Corte
conslitui um exemplo vlvido'" - e, em seguida, no seculo XVIII por estratos
burgueses mais amplos. A massa de Iivros sobre a civilitt! publicados nessa epoca
mostra claramente esse fato. Neste caso, tambCm, a for9a da corrente de
entrela9amentos como um todo, as tensoes e competi9iio que a impeliam para
uma complexidade e diferencia9iio funcional ainda mais extensas, a dependencia
do indivlduo face a um numero crescente de outros, a ascensiio de classes sempre

roais numerosas, revelaram-se mats fortes que a barricada que a nobrez8 lentou
erigir em volta de sj wesma.
-'-'-" ..-- _m. __
---.---.. -.---:.--'_'"·~·

"·_·'_~

~

'OesplrIioae previsiio, tim;' autodisciplina mais complexa, a forma9iio mais .
esllivel do superego, fortalecida pela interdependencia crescente, tomaram-se
vislveis primeiro nos pequenos centros funcionais. Depois, mais e mais clrculos
funcionais no Ocidente se voltaram para a mesma dire9iio; Finalmente, em.
combina9iio com formas preexistentes de civiliza9iio, a mesma transforma9iio das .
fun90es sociais e, destarte, da cond llta, ,e. de toda a personalidade, come90u a
ocorrer em palses fora da Europa. Esse e-0 quliaro que emerge se teiltamos
examinar globalmente 0 curso seguido ate agora pelo movimento civilizador
ocidental no espa90 social.

IV
A

Transrorma~iio

de Guerreiros em Cortesiios

A ~cie~!d,"".l!IU;qr.t,e,. ,11ll.§.,~mL~,2:~,):'lLs X':Jll e, acima. de tudo a nobreza
cortesii da Fran9a que Ibe formava 0 nucleo, ocuparam uma posi9iio especlfica
nesse movimento pelo qual padroes de conduta foram se interpenetrando em
clrculos cada vez mais largos. as cortesiios n~o criaram nem inventaram a
modera9iio das em090es e a regula9iio mais uniforme da conduta. Eles, como
,,?
todos os demais nesse movimento, curvavam-se a Iimita90es imposfus pela
V;~
interdependencia que niio bavia sido planejada por qualquer indivlduo isolado 1-'-f',))...<'
ou ~rupo de pessoas. Mas foi nessa s(:'Ciedade de _cort~.9l!S~e fowoll 0 elenco
~.a.S}£(),.~~p~,'!.<!~_~()~__~"..~olld~ta. 911e, de~"llU1llkiQs .c()!".,()I1t.r()s_e..!!!,()2!~~
~e, ,aC;QrI1Qc;,()!i!_.!'J'()~i~~Q.!I.'?,~,gl"lJJl?s. q!1e••o.§.a,~!?taya,Dl'. dif!1Il<ljll:~~. jJ11J.lQ .~om •
compulsiio a ulilizar 0 esplrito de previsiio, por' Clrcutol! de fun90es constante\' ~':.;A_(-r'-- ,~\
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mente majores. Uma situa~ao especial transformou as membros da sociedade de
corte, em grau mais alto do que qualquer Dutro grupo ocidental afetado por esse
movimento, em especialist8s os elaborarrao e modelar;ao da conduta social. Islo
parquet aD contraria dos grupos que sucederam aos cortesaos os posit;io de uma
classe superior consolidada, eles tinham urna funr;io, mas nao urna profissao
social.
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Nao 56 no processo civilizador ecidental, mas tambem em outlos, como no
da Asia Oriental, a modela9ao que 0 comportamento recebe nas grandes cortes,
nos centros administrativos dos monop6lios decisivos de tributa9ao e for9a ffsica,
reveste-se de igual impoftiincia. Foi neiss inicialmente, os serle au capital do
governante monopolista, que todos os flos de uma grande teia de interdependencia
se juntaram; neIas, nesse nexo social particular, cruzararn-se cadeias de ar;ao
mais longas do que em qualquer outro ponto da teia. Nem mesmo la90s comerciais
de longa distancia, com os quais se entrelayam aqui e ali centros urbanos
comerciais, pennanecern. duradouros e estaveis a menos que sejam protegidos
durante longo periodo de tempo por autoridades centrais fortes. Correspondentemente, a visao previdente a longo prazo, 0 controle rigoroso da conduta que
esse 6rgao central exige de seus funcionarios, do pr6prio principe ou de seus
representantes e servidores, sao maiores do que em qualquer outro lugar. A
cerim6nia e a etiqueta dao clara expressao a essa situay8o. Tantas coisas
pressionam direta e indiretamente 0 suserano e seus auxiliares mais pr6ximos de
todo 0 dominio - cada urn de seus passos, cada urn de seus gestos, pode ser de
tal momentosa e fundamental import"ncia, exatamente porque os monop6lios
ainda possuem carater fortemente privado e pessoal - que, sem essa sincronizayao exata, essas fonnas complexas de reserva e dismncia, 0 tenso equilibrio
da sociedade, sobre 0 qual repousa a opera9ao pacifica da administra\>ao do
monop6lio, rapidamente cairiam na desordem. E, se nem sempre diretamente,
entaD pelo menos atraves das pessoas do suserano e de seus ministros, todo
movimento ou perturbay80 importantes que ocorram no dominio reagem sobre 0
grosse dos cortesaos e sobre toda a entourage mais proxima ou mais ampla do
principe. .;.c;;':":'-:':"o""""",,,--..,,,..
Direta ou indiretamente, 0 ..,,,.n,
entrela'iamento
de todas as atividades, que
.. - ..•. -".. , , _. .,.,..-,
todos n~ ~,~IJ~l!!!?,':.l...~~~"e}~e~.te. ~~frenta~, obriga~_QS, ..~.~~nter yigiJ~nc}~ 'c~hsia~~~
easuometer tudo 0 que dizeni ou fazem a urn detalbado exame.
.
A forma9aodos D1onop6lios de tributa\>ao e fOf9a'tls;C., ,,'diiifgrandes cortes
em volta dos mesmos, certamente nao foi mais do que urn de varios processos
interdependentes, dos quais 0 processo civilizador constitui urna parte. Mas sem
dtivida alguma aqui temos uma das chaves que nos faculta acesso as foryas
propulsoras desses processos. A grande corte real permanece durante certo
perfodo no centro da teia social que estabelece e mantern em movimento a
civiIizay3.o da conduta. Ao estudar.a sociogenese da corte, encootramo-nos DO
centro de uma transfonna9ao civilizadora especialmente pronunciada e que e
precondi9ao indispensavel para todos os subseqUentes arrancos e recuos do
processo civilizador. Vemos como, asso a asso a nob.re
ti
por urn
reza do
com erno (ies a r~n9ad~ urna obre
e. ao
so 0 p esso clVilizador OCI eOla, mas nto quanto po cmos compreender,
,~,,,.~,~....-..-,-~,
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em todos os grandes processos civilizadores, uma das transiftoes mais decisivas
e a de g/lerreiros para conesiios. Dispensa dizer que h3 estagios e graus os mais
diversos dessa transi~80, dessa pacificaS80 inteWP.-"DJiPAjd.dad.:No Ocidente, a
transforma~8o dos guerreiros iniciou-se e; prosseguiu com grande lentidao no
seculo XI ou XII ate que, devagar, chegou a sua conclusao nos seculos XVII e
XVIII.
A maneira como isso aconteceu ja foi descrita em detalhes: em primeiro lugar,
a grande paisagem, com seus mnitos castelos e propriedades mrais; e baixo 0
grau de integra~io; a dependencia cotidiana e, assim, as horizontes do grosse
dos guerreiros, como acontece tambem com os camponeses, restringem..se ao
distrito imediato onde residem:
"0 localismo predominava em toda a Europa nos principios da Idade Media. No j :,
inicio dominava 0 localismo da tribo e da propriedade rural, transformando-se mais
tarde nas unidades feudais e senhoriaissobre as quais repousou a sociedade medievaL
Politica e socialmente, essas unidades eram quase independentes; reduzia-se ao minimo
a troea de produtos e idcHas,'·136

Em seguida, da profusao de castelos e propriedades em todas as regiacs,
surgiram Casas individuais, cujos govemantes haviam galgado, em muitas batallias
e com 0 aumento de suas posses e poder militar, uma POSift80 de predominancia
sobre outros guerreiros em uma area mais extensa. Suas residencias traDsformaram-se, como resultado da maior confluencia de bens que .a elas chegavam, em
lar de urn maior numero de pessoas, em "cortes", num novo sentido da pala~ra.
As pessoas que la iam ter em busca de oportunidades, incluindo semprc ccrto
nuroero de guerreiros pobres, nao eram mais ta~_i.!tdependeDtes. como os gue!reiro~
Iivres isola.do~+.~.m suas p~()priedades nt.~is()u menos ,allto-sufic.~e'lte~; todas elas
a tom~r parte'numa'esji~Cie decoiiiji;;il~lio m;;nopoljsti~~mente controlada. Mas mesmo neste contexto, num circulo ainda pequeno em compara~ao
com as futuras cortes absolutistas, a coexistencia de certo numero de pessoas
cujas a~oes constantemente se entrela~avam, compelia mesmo os guerreiros, que
descobriam estar numa situa~ao de interdependencia mais forte, a observar algum
grau de considera~io e espfrito de previsao, urn controle mais rigoroso da condula
e - acima de tudo, no tocante a senhora da casa, de quem dependiarn - um
maior domfnio das emo~oes, uma transfonn,.!sio na~,£9..n""qmj!t..•(!~..J!~~s.?es. 0
c6digo cO/lnois de conduta d~ uma ideia da regula9ao das maneiras c, a
Millllesallg 137 , uma imagem do controle pulsioDal que se tornoll necessaria c
normal nessas majores ou menores cortes territoriais.. Documentam ambos lllll
primeiro arranco na dire~ao que, finalmente, culminou na completa transformalJao
da nobreza num corpo de cortesaos, e na definitiva ".£!'y"!!iza£ag::~~.~-,,~.n!d~lt;l/
A teia de interdependencia em que entrava 0 guerreiro, porem, nao era no lDICIO
muito exteosa e cerrada. Se tinha que adotar certa reserva na corte, havia ainda
inumeraveis pessoas com as quais, e situa~oes nas quais, nao tinha que observar
qualqucr modera9ao. Podia escapar do scnhor e da senhora de uma corte, na
esperan~a de encontrar abrigo em outra. As estradas do interior abundavam em
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encontros, procurados ou nio, que nio exlgiam grande controle dos impulsos.
Na corte, na presen~a da senhora, tinha que se refrear de atos violentos e explosoes
emocionais, mas ate mesma 0 cavaleiro cortes era antes e acima de tudo urn
guerreiro, e sua vida constituia uma cadeia quase ininterrupta de guerras, rixas
e violencia. As limita~oes mais paclficas do entrela~amenlo social que tendiam
a impor uma profunda transforma~io as pulsoes nio pesavam ainda de maneira
constante e uDifonne em sua vida: inlrometiam-se nesta apenas ocasionalmente,
e eram freqfientemente repelidas por uma beligerancia que nio tolerava nem
requeria 0 menor controle de .emo~oes. 0 autocontrole que os cavaleiros corteses
observavam os corte, parlanta, era rannado apenas de h~biloS semiconscientes,
muito diferentes do padrio caracteristico quase aUlomatizado de urn estagio
posterior. Os preceitos corleses visavam, no auge da sociedade cavaleirosa
cortesi, tanto a adultos como a crian~as: sua observancia pelos adultos nunea
era tao cerla que se pudesse deixar de rnenciona-Ios. Os impulsos opostos nunea
desapareciam da consciencia. A estrutura do autocontrolc,cspecialmente 0
"superego", niio era ainda muito forte ou uniformemente desenvolvida.
AMm disso, continuava ainda ausente uma das principais for«;as propulsoras
que mais tarde, oa sociedade absohitista de corte, consolidou profundamente as
maneiras polidas no indivlduo e refinou-as continuamenle. A ascensio dos estratos
urbanos burgue8es em rela~io a nobreza era ainda relativamente mOdesia, como
iBmbtm, por iS80 mesmo, se mostrava a tensio competitiva entre as dais estados.
Para sermos exatos, nas pr6priascortes territoriais, as guerreiros e os citadinos
competiam as ve~es pelas. mesmas oportunidades. Havia Minnesiinger tanto
nobres como burgueses. Neste aspecto, tambem, a corte courtoise revelava
incipientemente as mesmas regularidades estruturais que mais tarde apareceriarn,
plenamente desenvolvidas, na corte absolutista: punha pessoas de origem nobre
e burguesa em contacto constante. Mais tarde, porem, oa era dos monopolios de
govemo plenamenle desenvolvidos, a integra~iio funcional de nobreza e burguesia
e, por conseguinte, a possibilidade nao s6 de contactos constantes mas tambem
de tensoes pennanentes, ja se encontrava muito desenvolvida, mesmo fora da
corte. Os contactos entre burgueses e guerreiros, como os que ocorriam nas cortes
corteses porem, ainda eram relativamente raros. De modo geral, 0 entrela~amento
de dependencias entre burguesia e nobreza ainda era superficial em compara~io
com 0 per/odo posterior. As cidades e os senhores feudais na vizinhan~a imediata
ou mais distante ainda se opunham uns aos oUiros, como unidades politicas e
sodais distintas. 0 quiio pouco se desenvolvera a divisiio de fun~oes e 0 qUanto
era grande a independencia relativa dos diferentes estados sio claramente
demonstrados pelo fato de que a difusio de costumes e de ide;as de cidade a
cidade, de corte a corte, de mosteiro a mosteiro, - isto e, os relacionamentos
dentro do mesmo estrato social -, cram, mesmo em longas distancias, mais
efetivos do que as contactos entre castelo e cidades na rneSrn8 -regiio 138 • Era esss
a estrutura social que . . .:. . para seevir de contraste - temos que conservar em
mente a tim de compreender a estrutura e os processos sociais distintos nos quais,
gradualmente, emergiu uma crescente "civiliza~iio" da maneira como 0 indivlduo
orientava sua vida.
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Neste contexto, como alias em todas as sociedades que possuem economia de
escambo, as trooas e, portanto, a dependencia mutua e a integra,io entre as
diferentes classes ainda eram pequenas em compara,io com as fases seguintes.
o estilo de vida da sooiedade como um todo, por conseguinte, era menos uniforme.
Poder mlUtar e proprTeaade iiiliIltjnham vlncuIOsmtiii:o-maiSTtiiriiiOS,"'ees'i8YBiii
dlretamente aparentados. Por isso mesmo, 0 campones desarmado vivia numa
sltua,io abjeta. Bstava a merce do senhor armado num grau que ninguem sentiu
no cotidiano. das fases posteriores, quando ja se haviam desenvolvido os
monop<lllos publico ou estatal de for,a. 0 suserano e senhor feudal, por oUlto
lado, dependiam funcionalmente tao pouco de seus inferiores (embora, claro, nio
fossem independentes deles) que, gra,as a amea,a flsica Irresistlvel que normalmente emanava de sua pessoa, nio conheciam Iimites no que Ihes podiam infligir,
Isto num grau que superava de longe 0 excedente relativo de poder de qualquer
c1asse superior em rela,80 as inferiores em estligios posteriores do desenvolvimento social. 0 mesmo acontecia no tocante ao padrio de vida: 0 contraste entre
as ciasses altas e haixas dessa sociedade era extremamente grande, em especial
na fase em que um mimero decrescente de senhores multo poderosos e ricos
emergia da massa de guerreiros. Enconltamos hoje contrastes semelhantes em
areas em que a estrutura social se aproxima mais da que havia na sociedade
medieval do Ocidente do que na do Ocidente hoje, como, por exemplo, no Peru
ou na Arabia Saudita. Memhros de uma pequena elite auferiam uma renda imensa,
da qual uma parte malor do que acontece hoje com as altas rendas DO Ocidente
era usada para consumo pessoal de seu dono, no luxo' de sua "vida privada",
em festas e outros prazeres. Os membros da classe mals baixa, os camponeses,
em eontraste, viviam miseravelmente, sob a constante

amea~a

das mas colheitas

e da fome. Mesmo em circunsmncias normais, 0 produto de seu trabalho mal
dava para Ihes garanlir a subsistencia, e 0 padrio de vida que tinham era multi!
tnajs.baixQ<1o.queo de qualquer classe'1ilrSsOCreOiiaes~'civmzad'as<"~-S6 quando
esses contrastes foramreduzidos,cjtian(\o;""sob"oeTel1'O(fa pressiio competitiva
que afetava de cima a baixo essa sociedade, a divisiio de fun,oes e a interdependencia em vastos territ6rios aumentou gradualmente, quando a dependencia
fundona! das cla.sses superiores cresceu, enquanto subia 0 poder social e os

padroes de vida das classes inferiores, s6 enmo idenlificamos
previsio e

0

autocontrole nas classes superiores,

0

0

esplrlto de

continuo movimento ascen-

dente das inferiores e todas as demais mudan,as que podemos observar em IOdos
os arrancos civilizadores que abrangem estratos mals amplos.
Para come~ar - no ponto de. partida desse movimento, por assim dizer guerreiros vivilPll sua vida, e os burgueses e camponeses a sua. Mesmo havendo
proximidade espacia!, era' profundo 0 abismo entre os estados: costumes, ges~os,
vestuarios e divertimentos eram diferentes, mesmo' que nao estivessem de todo
ausentes influencias:mtituas: Em todos os lados 0 contraste social - au, como

num mundo mals uniforme se prefere dizer, a variedade' de vida -

era mals

acentuado.. A classe alta, a nobreza', ainda nao seotia qualquer pressao social
apreciavel vinda de baixo; os pr6prios burgueses quase nunca Iheconteslav8tn
a funyao e 0 prestfgio. Ela DaO precisava ainda manter-se alerta para conservar
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sua posl~ao como classe superior. Tiubs suas tetras e sua espada: 0 perigo
principal para cada guerreiro era Dutro guerreiro. Assim, era menor 0 cantrole
mutuo que os nobres impunbam a pr6pria conduta como meio de distinyiio de
classe, de modo ·que, tambem desse lado, 0 cavaleiro individual estava sujeito a
urn grau menor de autocontrole. Ocupava sua POSiy80 social com muito mais
seguranya e naturalidade que 0 nobre de corte. Niio precisava banir da vida a
grosseria e a vulgaridade. A preocupa y3.o com as classes baixas nunea 0
perturbava. Nao sorria pennanentemente de ansiedade e, parlanta, nao havia oa
vida da classe superior nada que lembrasse as classes mais baixas, como aconleceu
mais tarde. Nenhuma repugnancia ou embarayo the despertava a vista das classes
roais baixas e seu comportamento, exceto urn sentimenlo de desprezo, que era
expresso abertamente, sem qualquer ressalva, sem inibi(foes e que nao tinha que
ser sublimado. As Cenas da Vida de um Cavaleira, mencionada~ antes neste
eSlUdo''', transmitem-nos alguma ideia dessa atitude, embora a documentayiio
seja de um per/odo posterior, j:l cortesiio, da vida cavaleirosa.
J:I descrevemos em detalhe e de v:lrios lingulos como os guerreiros foram
atraidos, passo a passo, para uma interdependencia cada vez mais acentuada
relativamente a ")utras classes e gropos, como um mimero crescente dentre eles.
caill na dependencia fundonal e, finalmente,iustilIlCJOijaCae....iWiiiJij' J~
processos que se. desenvolveram. na mesma direyiio durante scculos:. a per<!~<!L.
·aulo,:suncl~~c,i~_ ·tijTI~~_~_re:-~~'~~omIca_
-todos~os "gueriCiros e a conversao de
lllitleaeres em_~£t\s§ii~..
.. ....
..
..
'-F01lemmrriientificar 0 funcionamento dessas foryas de integrayiio em data liio
remota como os scculos Xl e XII, quando domlnios territoriais foram consolidados
e certo mimero de individuos, especialmente cavaleiros menos beneficiados, se
viram obrigados a procurar cortes mais ou menos importantes a procura de
serviyo.
Lentamente, as poucas grandes cortes da feudalidade principesca se destacaram
sobre as demais, e s6 os membros de Casas Reais se viram em condieroes de
competir livremente entre si. E acima de ladas, a mais rica e brilhanle corte
desse perlodo de prlncipes feudais concorrentes, a de Borgonha, d:l uma idOia
de como progredia, Ientamente, a lransformaerao de guerreiros em corlesaos.
Finalmenle, no secula XV e, principalmente, no seculo XVI, acelerou-se
movimento subjacente a essa transformaerao, - a diferenciaerao de funeroes; a
crescente interdependencia e a integraerao de areas e classes cada vez maiores.
Esses fatos se notam com especial clareza na evoluc;ao de urn instrumento social
cujo emprego e mudan(fas indicam com maxima exatidao 0 grau da divisao de
f~n(foes, bern como.a extensao e natureza de interdependencia social: 0 avanc;o
da moeda. 0 volume de moeda cresceu mais rapidamente e~ Da mesma medida,
caiu seu valor, ou poder aquisitivo. Esse movimento, tambem, isto 15, a desvalorizac;ao do metal cunhado, comeerou, tal como a transformac;iio de guerreiros em
cortesaos, logo no inicio da Idade Media. A novidade na transi(f3.o dos tempos
medie vais para os modernos nao foi a monetarizaerao, a queda do poder
aquisitivo do metal cunhado como tal, mas 0 rHmo e extensao do movimenlo.
Como tao frequentementc acontece, 0 que de inicio parecia ser uma mudanc;:a
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manifesta~ao de
mudanyas qualilativas, de lransfonnayoes na eSlrUlura das relayoes humanas na
sociedade.
Cerlamenle, a acelerayao da desvalorizayao da moeda nao foi causa das
mudanyas sociais que se foram manifestando nessa epoca, mas fazia parte de urn
processo mais amplo, era uma alavanca num sistema mais complexo de tendencias
enlrelayadas. Sob pressao das lutas compelitivas de urn eSlagio e eslrulura
especiais, aumenlou nessa epoca a procura de moeda. A fim de salisfaze-Ia, novos
meios foram 'buscados e achados. Mas, conforme ohservamos antes 140, esse
movimenlo teve significayao muito diferente para os diferenles selores da
sociedade, 0 que mostrava predsamente como se tomara forte a interdependencia
func~onal dos diferentes estratos soeiais. 0 movimento favoreceu os gropos cujas
funyoes Ihes pennitiam compensar 0 poder aquisitivo declinante da moeda
adquirindo mais moeda, isto e, acima de tudo, os grupos burgueses e 0 conlrolador
do monop6lio fiscal, 0 rei. Em desvantagem ficaram os grupos de guerreiros ou
nobres cuja renda pennaneceu nominalmenle a mesma, mas que caiu em poder
aquisitivo com a desvalorizayao, que se acelerava, da moeda. A forya desse
movimento, nos seculos XVI e XVII, atraiu cada vez mais guerreiros para a
corte, tomando-os dependentes diretos do rei, enquanto, reciprocamente, a receita
fiscal do soberano crescia alai ponlo que ele podia manter na corle urn mlmero
sempre maior de pessoas.
Se contemplamos 0 passado como se fosse uma esp.cie de album i1ustrado,
se nosso olhar se dirige principalmente para as mudanyas de "estilos", podemos
facilmente imaginar que, de tempos em tempos, os gostos e a mente das pessoas
mudassem bruscamente, como que por efeito de uma muta~ao interior: num
momento temos ··personalidades g6ticas", noutro "homens da Renascen~a" e,
depois, "lipos barrocos". Mas, se tentannos conceber ,.a estruturJa de toda a red;.
~ relacion8me~~..,.~~2~~c~d~~s.o~e~~~. :erta ee,?;~~~.st~:fP, ~~~~hA~,
se procurarmos segUlr as mU'<1anr;as nas msutU1~oes sob as quaIs VlVlam, au as
flln~oes das quais dependia sua vida social, nossa impressao de que, em algum
momento, a mesma mutar;ao repentina e inexplicavel teoha ocorrido em muHas
mentes separadas, vai perdendo substancia. Todas essas mudan~as ocorreram com
grande lentidao, num perfodo de tempo consideravel e, em boa parte, sem screm
ouvidas por aqueles capazes de perceber apenas os grandes eventos que ressoam
por toda a parte. As explosoes gra<;as as quais a existencia e atirudes de pessoas
isoladas mudaram bruscamente e puderam, por isso mesmo, ser percebidas com
ntos aD fongo de mudanr;as
clareza, nada mais foram do que determinados
sociais bastante lentas e, com freqilencia, quase imperceptiveis, cujos efeHos sao
compreendidos apenas comparando-se diferentes gerayoes, colocando-se lado a
lado os deslinos sociais de pais, filhos e netos. Tal foi 0 caso da transforma9ao
de guerreiros em cortesaos, da mUdan.;a pela qual uma classe superior de
cavaleiros livres foi substituida por Dutra de corlesaos. Meslno nas ultilnas fases

meramente quantitativa, visto mais de perto revelou-se uma
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mas ja se tomava impossivel por em pnilica csscs lalentos e sentimentos, dcvido
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8 gradualtransfonna~iio dos relacionamentos humanos: as fun~oes que Ihes davam
campo de a~iio estavam desaparecendo do tecido da sociedade. E, finalmente, 0
caso niio diferia na pr6pria corte absolutista. Ela, tambem,' niio foi concebida e
criada subitamente, em algum momento, por indivlduos, mas fonnada aos poucos,
tendo por base uma transfonna~iio especllica das rela~oes de poder socia!. Todos
os indivlduos foram tangidos, por urna dependencia especllica de outros, para
essa fonna particular de relacionamento. Atraves de sua interdependencia mutua,
e1es se prendiam uns aos outros na corte; esta niio s6 foi gerada por esse
entrela~amento de dependencias, como criou uma fonna de relacionamentos
humanos que sobrevivia aos indivlduos, como uma institui~iio de profundas ralzes,
enquanto esse tipo parlicular de dependencia mutua era continuamente renovado,
com base numa eslrutura especllica da sociedade emgera!. Da mesma maneira
que, por exemplo, a instilui~iio social de uma fabrica e incompreenslvel a menos
que lenlemos explicar por que toda a estrulura social continuamenle gera fabricas,
por que nelas as pessoas siio obrigadas a prestar servi~s como empregados ou
operarios a urn empregador, e por que 0 empregador, por seu lado, depende
desses servi~os, a inslilui~iio social da corte absolutista e igualmente incompreenslvel, a menos que conbe~amos II f6rmula das ~~!!g, a natureza e grau
da dependencia mutua, atraves das quais pessoas de diferentes tipos eram
colocadas juntas dessa maneira. S6 assim a corte aparece diante de nossos olbos
como realmente era; s6 assim ela perde 0 aspecto de urn agrupamento forluita
ou arbitrariamenle criado, sobre 0 qual niio e posslvel nem necessario perguntar
as razoes para sua existencia; s6 assim ela assume §igl!J~~DY!~!!.teia de~
.relacion~me~~os ~~~,~~~ 9.!;'_:I"duranle .um perlodo, ~eproduziu-se contlDuamente
dessa manelra porque oferecIa a mUltas pessoas lsoladas a oporlunidade de
satisf~"'~~l),~~;;~!l~4~~,,£~rn.\I~~8!~Eadas pela sociedade eD1~.
V1Vlam.

----;>;"'c01fstela~iio de

necessidades.'com as quais. a "corle" se reproduziu constante'mente como institui~iio ao longo de gera~oes foi descrita acima: a nobreza, ou
pelo menos parIes dela, precisava do rei porque, com a monopoliza~iio em
andamento, a fun~iio de guerreiro livre estava desaparecendo da socledad~; e
porque, com a crescenle integra~iio monelliria, a produ~iio de suas propriedades
- comparada com os padroes da burguesia em ascensiio - nilo Ibes pennitia
mals do que uma vida mediocre e, muitas vezes, nem mesmo isso, e certamente
niio uma exislencia social que pudesse manter 0 prestlgio da nobreza como classe
superior contra a for~a sempre maior da burguesia. Sob essa pressilo, ingressou
na corle uma parle da nobreza - quem quer que pudesse ter a esperan~a de
encontrar urn lugar perto do principe -, caindo, porlanto, na dependencia direla
do rei. S6 a vida na corle abria a cada nobre 0 acesso 8S oportunidades economicas
e ao prestlgio que poderiam justificar suas reivindica~oes a uma existencia
provadamente de classe superior. Tive~sem as nobres estarlo exclusiva au mesmo
principalmente interessados em oportunidades economicas, nie precisariam in-

gressar na corte. Muitos deles poderiam adquirir.riqueza com mais sucesso atraves
de atividade comercial - ou de urn casamenlo rico. Mas, para oblerem riqueza
pelo comercio, eles teriam que renunciar Ii sua calegoria de nobres, degradando-se
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a seus pr6prios olhos e aos dos outros nobres. Era justamente essa disllincia da
burguesia, 0 seu carater como nobres, a sua qualidade de membros da classe
superior do pals, que davam significado e dire~ao lis suas vidas. 0 desejo de
preservar 0 prestlgio da classe, de se "distinguirem", motivava-Ihes muito mais
as a~oes do que 0 desejo de acumular fortuna. Nao basta dizer, por conseguinte,
que eles permaneceram na corte porque dependiam do rei: acrescente-se que
permaneceram dependentes do rei porque s6 a vida na sociedade, cortesa poderia
manter a disllincia a que se sentiam dos demais e 0 prestlgio, dos quals dependiam
sua sa]va9ao, sua existencia como membros da classe superior, 0 sistema, au a
, "sociedade" do pals. Sem duvida algoma, pelo menos oma parte da nobreza de
corte nao poderia ter vivido na corte, 'se esta nao oferecesse tambem muitos tipos
de oportunJdades economicas. Mas 0 que os cortesaos buscavam nao eram
possibilidades economicas como tais - que podiam ser obtidas em outras esferas
-, mas possibilidades de existencia que fossem compatlveis com a manuten~ao
do presUgio que os distinguia, com seu carater de membros de uma nobreza.
Esss dupla vincula~ao atravtls da necessidade de dinheiro e .prestlgio, constitui
em graus varlaveis, uma caracterlstica de todas as classes superiores, nio apenas
dos ungidos pela "civilittl" mas tambtlm pela "civiliza~io". A compulsio que
a t1lia~ao a uma c1asse superior e 0 desejo de conserva-Ia exerciam sobre 0
indlvlduo nio era menos forte e formativa do que aquela que nasce da simples
necessidade de subsistencia economica. Motivos de ambos os tipos entreteciam-se
como uma dupla e invislvel cadeia em tomo dos indivlduos membros dessas
classes, e 0 primelro la~o, 0 anseio por presUgio e 0 medo de sua perda, a luta
contra a oblltera~io da dlstin~io, nio se pode expllcar apenas pelo segundo,
como um desejo disfar~ado de mals dinheiro e vantagens economicas, da mesma
forma que jamals sera encontrado sob uma forma duradoura em classes ou famHias
que vivam sob oma fOrle pressao externa, nas frontelras da fome e da mistlrla. 0
desejo compulsivo de presUgio social somente se encontra, como motivo principal
da a98o, entre membros de classes cuja renda, em circunstancias normais, e
substancial e talvez esteja mesmo crescendo e que, de qualquer maneira, vivam
bem acima do patamar da fome. Nessas classes, 0 impulso para empenhar-se nas
atividades economicas nio tl mais a mera necessidade' de matar a fome, liIas 0
desejo de preservar um certo padrao de vida e de presUgio elevado e socialmente
esperado. Isso explica por que, nessas classes superiores, 0 controle de emo~oes
e a autodiscipllna costumavam ser mals altamente desenvolvldos do que nas
classes mals balxas: 0 medo da perda ou redu~io do prestlgio social constitula
uma da mais poderosas for~as motrizes para transformar as limlta~oes impostas
pelos outros em autollmitayao. Neste particular, tambtlm, como em muitos outros
casos, as caracterlsticas de clSSse superior da "boa sociedade" estavam multo
desenvolvidas na aristocracia cortesa dos stlculos XVII e XVIII exatamente
porque, nesse contexto, 0 dinheiro era indispensavel e, a riqueza, desejavel como
um meio de vida, mas seguramente nao constltula, ao contrario do mundo burguCs,
tambtlm 0 fundamento do presUgio, A filia~io 8 sociedade de corte significava
para as que a ·ela pertenciam mais do que riqueza; exatamente por essa razio,
eies eslavam lio completa e inescapavelmente llgados 8 corte, e era lio forte a
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pressiio da vida cortesii que lhes modelava a conduta. Niio havia outro lugar onde
pudessem viver sem perda de starus; era par isso que dependiam tanto do rei.
a rei, par sua vez, dependia da aristocracia par urn born numero de razoes.
Para seu pr6prio conv{vio, precis8v8 de urna sociedade cujas maneiras fossem
as SU8S. 0 fato de que 8S pessoas que 0 serviam a mesa, quando is donnir au
quando ca~ava, pcrtencessem Amais alta nobreza da terra servia Asua necessidade
de distinguir-se de todos as outros gropos do pals. Mas, acima de tudo, precisava
da nobreza como contrapeso para a burguesia, da mesma maneira que necessitava
da burguesia como contrapeso da nobreza, para que sua capacidade de manipular
as principais monop6lios niio fosse reduzida. E eram as regularidades inerentes
ao umecanismo real" que colocavam 0 governante absolutists nB dependencia
i

I

da nobrez8. Manter

8

nobreZ8 com c1asse distinta e, assim, preservar 0 equilibria

e a tensiio entre nobreza e burguesia e niio permitir que nenhum estado se tomasse
forte au fraco demais, tais eram as aspectos fundamentais da poUtica real.
A nobreza - e a burguesia, tambem - niio dependia apenas do rei, mas a
rei dependia da existencia da nobreza. Mas, sem duvida nenhuma, a dependencia
do indivlduo nobre face ao rei era incomparavelmente maior do que a do rei
face a qualquer urn deles, e esse fato era claramente destacado no relacionamento
mantido, oa corte, entre 0 rei e a nohrez8.
a rei niio era apenas a opressor da nobreza, como uma fra~iio da nobreza de
corte pensava, nem apenas seu preservador, como acreditavam grandes segmenlos

da burguesia, - era ambas as coisas. E a corte, por isso mesmo, tambem era
ambas as coisas: urna institui980 para damar e preservar a nobrez8. ··Se urn
nobre", escreveu La Bruyere numa passagem sabre a corte, Hvive em casa na
provincia, ele e livre, mas sem seguranr;a; se vive na Corte, e protegido, mas

escravo." Em muitos aspectos, essa rela~iio lembra a que existe entre urn pequeno
empresario independente e urn alto funcionario de uma poderosa firma familiar.
Na corte, parte da nobreza encontra a possibilidade de viver de acordo com seu
status, porem as indivfduos nobres nao sao mais 0 que foram os cavaleiros,
protagonistas de uma livre competir;io militar entre si, mas participantes numa
competi~iio, controlada pelo monop6lio, pelas oportunidades que a dirigente tern
para distribuir. E vivem niio s6 sob a pressiio do suserano, estilo sujeitos niio s6
a pressao competitiva que eles mesmos, membros do exercito de reserva da
aristocracia do pais, exercem uns sabre as outros, mas sofrero, acima de tudo, a
pressao dos estratos burgueses ascendentes. Com a crescente poder social destes
tlltimos, as cortesaos tern que IUlar constantemente, pois vivem principalmente
dos tributos e impastos pagos pelo terceiro estado. A interdependencia e
integrar;io das diferentes funr;oes sociais, aeirna de tudo entre Dobreza e burguesia,
sao muito mais fortes do que Das fases precedentes. Ainda mais onipresentes,
por isso mesmo, sao as tensoes entre eles. E da rnesrna maneira que a estrulura
de relacionarnentos humanos e assim mudada, na mesma medida 0 individuo esta
emaranhado na teia humana de uma forma muito diferente da de antes e e
modelado par seus varios tipos de dependencia; muda tambem a estrutura da
consciencia e sentimentos individuais, da interar;ao entre paixoes e controle de
paixoes, entre os nlveis consciente e inconsciente da personalidade. A interde
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pendencia mais estreita de todos as ladas, a pressao mais forte vinda de todas
as diretroes, exigem e instilam urn' autocontrole mais' uniforme, urn superego mais
estavel e novas formas de .conduta entre as pessoas: os guerreiros tomaro-se
cortesiios.
Em lodos os casos em que enconlramos processos civilizadores de qualquer
extensao, encontramos tambem similaridades estruturais no contexlo s6cio-his16rico mais amplo, no qual ocorreram essas mudanyas de meutalidade. Elas podem
acontecer mais ou menos rapidamente, podem avantrar, como oeste caso, num
unico ou em varios arrancos, com fortes recuos, mas, tanto quanta podemos
perceber hoje, uma transformatrao mais ou menos decisiva ~ guerreiros em
cortesaos, seja pennanente ou transit6ria, constitui uma das preconditroes sociais
mais eleinentares de lodos os grandes movimenlos de civilizayiio. E por menor
tenha sido a importsncia de que a fonnatrio social da corte possa, a primeira
vista, ter-se revestido para nossa vida atual, uma certa compreensao da estrutura
da corle e indispenslivel para enlenderrnos os processos civilizadores. Algumas
de suas caracterlsticas estrulurais podem tambc!m lanyar luz sobre a vida nos
centros-Ae:~-,,-deLe:,,!~er~L----

v
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vida na corte", escreveu La Bruyere l41 , "e urn jogo serio, meIanc6lico,
que nos exige organizar as petras e baterias, elaborar urn plano, segui-Io, contrariar
o plano de nosso adversario, assumir ocasionalmente riscos e jogar atendendo a
urn patpite. E, depois de lodas as jogadas e reflexiio, descobrimos que estamos
em xeque, as veres em xeque-mate."
Na corte, e acima de tudo na grande corte absolutista, formou-se, pela primeira
vez, urn tipo de sociedade e de relacionamentos humanos com caracter(sticas
estruturais que desde entao, duranle urn tongo perlodo da hisl6ria do Ocidente
e em meio a numerosas variatroes, varias vezes cumpriram urn papel decisivo.
Num vaslo e populoso territ6rio, que de modo geral estava livre da violencia
flsica, surgiu a_:!'2.a.§()_,,-i!'4~~~'::'. Mas mesmo que 0 emprego da violencia fisica
diminuisse no convivio humano, mesmo que os duelos estivessem proibidos,...a.sP~c;~~~o,~~,_~Q!?._l;l_~,a., ~rand~ variedade de maneiras, exercia~ pr~s,sao_~o_~?!S!~!1E!.~,
sobre as outras., A vida nesse crrculo nao era, de~ mao-eira algl1nia~ 'pacifica. Urn
nllmero"mitIlo'grande de pessoas dependia continuamente de outras. Era intensa
a competiyiio por prestlgio e pelo favor real. .. Affaires', disputas sobre a
precedeocia e 0 favor, jamais cessavam. Se nao rnais desempenhavarn papel tao
importante como meio de decisao, a espada fora substituida pela intriga e por
confiitos nos quais as carreiras e 0 sucesso social cram perseguidos por meio de
palavras. Estas cxigiam e produziam qualidadcs diferentcs das que cram ncccsHA
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s:irias nas Iutas annadas, que tinham de sel resolvidas com armas DS miD. A
reflexao continua, a capacidade de previsio, 0 calculo, 0 autocontrole, a regula~io
precisa e organizada das pr6prias emo~oes, 0 conhecimento do lerrena, humane
e nio-humano, node agia 0 individuo, lamarsm-se precondi~oes cada vez mais

indispensaveis para 0 sucesso social.
Todos os indivlduos pertenciam a umacoterie, a um clrculo social que, quando
necessaria, 0 apoiav8. Mas esses grupamentos mudavam. Entravam em aliaD98s,
sempre que posslvel, com pessoas altamente graduadas na corte. Mas a posi~ao
na corte podia mudar com grande rapidez. Unham rivais, inimigos declarados e
ocultos. E a tatica empregada nessas lutas, como tambem nas alian~as, exigiam
cuidadoso exame. 0 grau de distanciamento e familiaridade tinha que ser
cuidadosamente medido: cada cumprimento, cada conversa revestia-se de uma
importincia mnito superior -do que era realmente dito ou feilD, porque indicava
a situ89io da pessoa e contribuia para a corte fonnar sua opiniio sobre ela.
"Que urn favorito vigie atenlamente sua conduts, parque, se DaD me cODservsr
em sua antecamara II espera por tanto tempo quanto 0 habitual, se seu rosto for
mais abeelo, se ele fizer menos carrane8, se me escutar com maioe boa vontade
e me acompanhar um pouco mais longe quando eu me dirigir iI porta de salda,
pensarei que ele esta comet;ando a eaic em desgray8 - e terei razao. "142
A corte e uma es ocie de bolsa de valores e como em toda ..
c·edade ....
uma estlmativa do "va or l!~ ~DQIl inl!l.YLdu9~!,',~!!-~nti.A\!.~p~n,t9 §EQdR ffilAr
Mas, oeste caso, 0 valor tern seu fundamento real nao os riqueza ou mesmo nas
realiza~iies ou capacidade do indivlduo, porem na estima que 0 rei tem por ele,
na influencia de que goza junto aos poderosos, na sua importancia no jogo das
coteries da corte. Tuda isso, estima, influencia, importancia, todD esse jogo
complexo e serio no qual estao proibidas a violencia fisica e as explosiies
emocionais dire las, e a ameaers it existencia exige de cada jogador uma constante
capacidade de previsao e urn conhecimento exalo de cada urn, de sua posiyao e
valor na rede de opiniiies da corte, tudo isso exige um afinamento preciso da
conduta a esse valor. Qualquer erro, qualquer descuido reduz 0 valor do indivlduo
os opiniao da corte e pade por em xeque a sua posierio.
"0 homem que conhece a corte

e seOOoe

de

sellS

gestos, de

sellS

oibas e

expressao. E um homem profundo, impenetravel. Dissimula as mas a~iies que
comete, sarri para os inimigos, reprime 0 mao-humor, disfarers as paixoes, rejeita
o que quer

corac;ao, age contra os sentimentos. "143
transforma~ao da nobreza no rumo do comportamento "civiHzado". A conduta nao e ainda tao ""civilizada" como mais tarde sera na sociedade
burguesa, porque so em relac;ao a seus pares e que 0 cortesiio e a dama da corte
precisam se sujeitar a essas lirnitac;oes, que eles observam bern menos face a
0

E inequlvoca a

seus inferiores. Mas, afora

0

fato de que

0

padrao de conlrole de paixiies e

sentimentos na corte se distingue daquele que vigora na sociedade burguesa, e
tambern mais intensa e percepc;ao de que esse controle e exercido par razoes
sociais. Inclinac;oes opostas nao desapareceram ainda por completo da consciencia
de vigilia, 0 autocontrole nao se tornou ainda inteirarnente urn mecanismo de
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htlbltos que opera quase automaticamente e Inclul todos os relacionamentos
humanos. Mas ja e multo claro que os seres humanos estio se tornando mals
complexos e Internamente dlvldldos de uma maneira multo especlfica. Todo
homem, por assirn dlzer, enfrenta a sl mesmo. Ele "dlsfar~a as palxoes", "rejeita
o que quer 0 cora~io" e u age contra seus sentimentos". 0 prazer ou a inclinayao
do momento sio contidos pela prevlsio de conseqllenclas desagradaveis, se forem
arendldos. E e este, na verdade, 0 mesmo mecanismo atraves do qual os adultos
- sejam des os pais ou outras pessoas - Instilam um "superego" estlivel nas
crlan~as. A palxio momentii.nea e os Impulsos afetivos sio, por assirn direr,
reprlmldos e domlnados pda prevlsio de aborreclmentos posteriores, pdo medo
de uma dor futura, ate que,pela for~a do htlblto, esse medo finalmente contenha
o comportamento e as lnclina~oes prolbldos, mesmo que nenhuma outra pessoa
esteja fislcamente presente, e a energla dessas Incllna~oes seja canalizada numa
dire~io ln6cua, sem 0 risco de qualquer aborreclmento.
Oe conformidade com a trans(owaciio da sQcied,aSf,.sjio t8mb¢tp rsconstrufdas
as rela~oos Interpessoais, a constitulJiO afetiva do lndivlduo: a medlda que
aumentam a sene de a~(\~tlmero e pessoas de quem dependem 0 Indlvlduo
e seus atos, torna-se mals firme 0 hablto de preyer conseqliencias a longo prazo.
E na mesma propor~io em que mudam 0 comportamento e a estrutura da
personalldadedo Indlvlduo, muda tambCm sua maneira de encarar os demals..6..
Imagem ~~r:mJU!QJlJ!.utr~s.J0rna-se mais rica em nuan~as, mals Isenta de
emo~oes espontiineas, -: e!!!.f•.l'llll1~!,~.!~.~!~.\..:~~~~gL~d~~. .
.
Nos casos em que as run~oes SOCIalS permllem ao ma.vlduo malOr hberdade
de a~io sob a Influencla de Impulsos momentineos do que acontece nas cortes,
nio e necessario nem posslvel estudar em grande profundldade a consciencia e
os sentlmentos de outra pessoa, ou que motivos ocultos podem ser a causa de
seu comportamento. Se, na corte, 0 calculo enreda-se com 0 calculo, nas
sociedades mais simples os sentimentos se enredam diretamente com os sentimentos. Essa for~a dos sentlmentos mals Imedlatos, contudo, prende 0 Indlvlduo
a um ntlmero menor de op~oes de comportamento: a pessoa e amlga ou Inimiga,
boa ou ma; dependendo de como ve 0 outro em termos desses padroes afetivos
em preto e branco, 0 Indivlduo se comporta. Thdo parece estar diretamente
relaclonado com 0 sentimento. 0 fato de brilhar 0 sol ou rdampejar 0 raio, de
alguem rlr ou contralr as sobrancelhas, tudo Isso atinge mals diretamente os
sentlmentos do observador. E a medlda que isso 0 excita aqul e agora, de maneira
amlstosa ou hostll, ele acredlta que tudo 0 vlsava diretamente. Nao !he entra na
cabe~a que tudo Isso, 0 relampago que acompanha 0 ralo que quase 0 atingiu,
o rosto que 0 ofende, possam ser explicados por conexoes remotas que nada
tenham aver dlretamente com sua pessoa. Ele s6 desenvolve uma vlsao a mals
longo prazo da natureza e dos outros Indlvlduos na medida em que a crescente
dlvlsao de fun~oes e seu envolvimento diario em longas cadelas humanas 0
acostumarem a essa visio e a urn maior controle da afetividade. So entao,
lentamente, se remove 0 veu que as paixoes colocavam em frente a seus alhas,
e urn novo mundo emerge - urn mundo cujo curso e amistosa ou hostil para
com a pessoa, sem que issa decorra de uma intenc;ao, uma cadeia de eventos que
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precisam ser considerados imparcialmente durante langos periodos de tempo,
caBO se pretends descobrir suas conexoes-.
Tal como a conduta em geral, a maneira de ver as coisas e as pessoas tambem
se torna majs Delura os esfers afetiva, com 0 processo civilizador. A Uimagem
do mundo" vai sc·lornando menos diretamente determinada pelos desejos e
receios humanos, e se orientando para 0 que chamamos de uexperiencia" ou
para "0 empfrico", para seqiiencias dotadas de regularidades imanentes. Da
mesma forma que hoje, em outro arranco oessa dire~ao, 0 curso da hist6ria e da
sociedade gradualmente emerge da nevoa do~ sentimentos e do envolvimento
pessoais, do nevoeiro de anelas e reeeios coletivos, e come~a a exibir urn nexo
relativamente autonomo de eventos, 0 mesmo acontece com a natureza e deona de espac;os menares - com as seres humauos. E e exatamente nos cfrculos
da vida os corte que se desenvolve 0 que hoje charnariamos de uma visao
"psicologica n do homem, a observa~ao mais exata dos demais e. de si mesmo
em termos de uma serie mais longa de motivos e conexoes causais, porque e 1a
que 0 autocontrole vigilante e a ininterrupta observa930 do pr6ximo figuram
entre os pre-requisitos elementares para se preservar a posi930 social de cada
um. Mas isso e apenas um exemplo de como aquilo que chamamos de "orienta930
para a experiencia", a observa~ao dos eventos num nexo de interdependencia
que se alonga e alarga, come~a vagarosamente a desenvolver-se no ponto exato
em que a estrutura da sociedade compele 0 individuo a controlar suas erno~oes
passageiras e transformar ainda mais fortemente as energias da libido.
Saint-Simon rerere-se, numa passagem, a urna pessoa com a qual suas rela~oes
sao incertas. Assim descreve 0 seu comportamento nessa situa~ao: HLogo notei
que ele estava ficando mais frio. Estudei-lhe atentamente a conduta em rela9;;0
a mim, a ftm de evitar confusao entre 0 que poderia ser acidental num homem
sobrecarregado com problemas espinhosos, e aquilo de que suspeitava. Minhas
suspeitas foram confirmadas, 0 que me levou a afastar-me inteiramente dele, sem
dar a minima indica~ao disso. "144
~art&~ortes3 de obs~,Ao-..sl;"Jl\l\nao - ao contnirio do que hoje
chamanamos de upsicologi~amais se interessava pelo individuo no isolamento, como se os aspectos essenciais de seu comportamento fossem independentes de suas rela~oes com as outros, como se ele se relacionasse com os outros,
por assim dizer, apenas retrospectivamente. ,,0 cnroque a.!Luj.. §..~.)~P'!.~X~~~ __rp.~
mals ~jLr!:.~.i9ade, no sentido em que 0 indivfduo esempre visto em seu conteXl0 social, como _-~;,j tier huma."o,J!m ~la9do
o~"tros. c~_mo um individuo mllna
stiua-9-a~ -sd~i~l~
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Dissemos acima que as preceitos do secnla XVI sabre 0 comportamento
diferiam daqueles de seculos precedentes menos em termos de conteudo do que
de tom, de uma atmosfera afetiva que se modificara. 145 As introvisoes psicol6gicos, as observa~oes pessoais, come~avam a desempenhar urn popel mais

1>
Ver, neste contexto, Norbert Elias, "Problems of Involvement and Dettachment", British
Journal of Sociology, 7 (1956), pp. 226-52. (Nota do autor a tradu9ao ing/esa.)
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importante. A compara~o entre os preceitos de Erasmo ou de Della Casa e as
regras medievais correspondentes mostra isso com grande clareza. 0 estudo das
mudan~as sociais nessa epoca,da transforma~io dos relacionamentos humanos
que ocorreu, fomece uma explica~iio. Essa "psicologizayiio" das regras de
conduta, ou, mais exatamente, sua maior impregna~io pela observa~ao e a
experiencia, constimiu uma manifestayiio da acelerada transformayiio da classe
alta em classe cortesii, e da integrayiio mais estreita de todas as partes da sociedade
nesse pedodo. Sinais de mudan~a ncsse rumo certa-rnente nao se encontram apenas
nos livros que tralaram do padriio de "boa conduta" da epoca; encontramo"los,
tambOm, em obras dedicadas aos entretenimentos dessa classe. A observayiio do
ser humano, exigida pela vida no circulo da corte, encontrou sua expressao
literaria na arte do retrato.
o aumento da demanda de livros numa sociedade constitui bom sinal de um
avanyo pronunciado no processo civilizador, porque sempre siio consideraveis a
transformayiio e regulayiio de paixoes necessaria tanto para escreve-los quanto
para Ie-los. Na sociedade de corte, porern, 0 livro ainda niio desempenba 0 mesmo
papel que na burguesa. Na primeira, 0 convlvio social, 0 mercado de valores de
prestlgio, formam 0 centro da existencia de cada pessoa. Os livros siio usados
menos para a leitura no gabinete ou em boras solillirias de 6cio, retiradas do
horario profissional de cada urn, do que como assunto de conversa no convlvio
social, fazendo parte e dando continuidade II conversayiio e aos jogos sociais ou,
tal como a maioria de mem6rias que tern a corte como objeto,- servindo de
substituto II conversa, formando dialogos em que, por uma razao ou outra, falta
o interlocutor; A fina arte dos retratos nas mem6rias das cortes, nas cartas e
aforismos da-nos, assim, uma boa imagem da complexa observayiio de seres e
ayoes humanas instilada pela vida cortesii. E neste aspecto, como em multos
outros, a sociedade burguesa da Franya levou adiante a heranya da corte com
uma curiosa continuidade. A persistencia da "boa sociedade" parisiense, como
beneficiaria e aprimoradora dos instrumentos de prestlgio criados na sociedade
de corte, para muito alem da Revoluyiio e ate 0 presente dia, pode ter contribuldo
para isso. De qualquer modo, podemos dizer que dos retratos que salram da pena
de Saint-Simon e seus contemporaneos ate as descriyoes da "alta sociedade" do
seculo XIX, de autoria de Proust - passando por Balzac, Flaubert, Maupassant
e muitos outros - e, finalmente, a representa~ao da vida de classes mais amplas
que devemos a escritores do calibre de Jules Romains au Andre Malraux, au a
um born numero de filmes franceses, perpassa uma linha direta de tradiyiio,
caracterizada precisamente por essa lucidez de observayiio, essa capacidade de
ver a pessoa em todo seu contexto social e compreende-la atraves dele. A figura
individual jamais e artificialmente isolada do tecido de sua existencia socIal, de
sua aepend~n~iasim:i>les'Oornemai~':f'tSI"i~so'mesmo;a·atmosleraeaplasticiila&
os experiencia' realtiliildi'llFfMfdeffi 'nM'aeSci[~oes~-"'---'~""""'<"'M'_"""""'"
'--E"'mUit<l do que s"pode"d1zer'a"'respe!to"lIess'A "psicologizayiio" aplica-se
tambOm II "racionalizayiio", que lentamente vai se tomando perceptlvel, a partir
do seculo XVI, nos aspectos ou mais variados da soeledade. Este tampouco e
urn fato isolado, mas apenas ulna manifestayiio da mudanya em toda a persona-
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Iidade, que emerge nessa epoca, e da crescenle capacidade de pre-:isio que a
partir desse penodo e tambem exigida e instilada por um ntimero crescenle de
funyoes sociais.
Nesle exemplo; como em muitos outros, a compreensio dos falos s6cio-his16ricos erige a suspensio dos babilos de pensar com que crescemos. Essa
racionalizayio hist6rica, freqUentemenle notada, nio e algo que leuba surgido
porque numeroslls pessoas isoladas, sem relayOes entre si,simultaneamente
desenvolvessem "denlrode si", como que por alguma harmonia preestabelecida,
um novo 6rgao ou substincia, uma compreensio" ou "razio" que nia existissem
ale entio. a que mudou foi a maneira como as pessoas s~ Iigavam' umas BS
oulras. Por isso, mudou 0 comportamento; por isso, tambc!m mudaram a consU

ciencia e. a economia das paixOes, e a pr6pria estrutula como urn todD. "Circunstaneias" -que mudam nia sio alga que vern ler, 80S homens, de uforau:'sao

I

os relacionamentos entre as pr6prias pessoas.
a homem e um ser eXlraordinariamenle maldvel e varillvel. As mudanyas que
ocorrem nas aliludes humanas aqui disculidas consliluem exemplo dessa maleabUidade. Ela, de modo algum, se limita ao que em geral diferenciamos como 0
"psicoI6gico" e 0 "fisioI6gico". a "flsico", tambc!m, eslli indissoluvelmente
Iigado ao que denominamos de "ps/quico", modelando-se de forma variada no
curso da hisl6ria de acordo com cadeias de dependencias que se eSlendem ao
longo de loda a vida humana. Podenamos pensar, por exemplo, na modelayio
dos mtisculos faciais e, portanlo, da expressio facial, duranle a vida da pessoa,
ou na formayio dos centros de leilura e escrita no cerebro. a mesmo se aplica
aquila a que nos referimos com termos tao reificadores como ."raciocinio·"
·'r8z80·· ou "compreensao". Nada disso existe - embora nosso uso das palavras
sugira 0 conlrllrio - relalivamenle imune Bmudanya s6cio-hisl6rica, da maneira
como, por exemplo, existem 0 cora9io ou 0 estomago. Em vez disso, esses termos

expressam uma modelayio espec/fica de toda a personalidade. Sio aspeclos de
modelayio que ocorrem bem devagar, avanyando e recuando um sem-ntimero de
vezes, e que emergem mais fortemenle quanlo mais clara e totalmenle os impulsos
espont8neos do indlv/duo ameayam provocar, por efeilo da eslrutura de dependencias humanas, perda de prazer, decllnio, ou inferioridade em relayio a outras
pessoas, ou mesmo ameayam arruinar a propria exiSlencia social. Si.,. aspeclos
daquela modelayio medianle a qual 0 centro da libido e 0 centro do ego sio
mais ou menos forlemenle dlferenciados, att! que finalmenle se forma uma agencia
de autocontrole abrangente, esllivel e altamenle diferenciada. Nio ba de falo uma
"razRo u , havera, no maximo, "racioDalizat;io".
Nossos babitos de pensar inclinam-nos a.procurar "comeyos". Mas nio hIi
em parle alguma, no desenvolvimenlo da pessoa, um "ponlo" anles do qual
podenamos dizer: att! aqui nio havia "raziio" e agora ela "surgiu"; ale aqui nio
havia compulsoes do ser e neubum "superego" e agora, neste ou naqueleseculo,
ele subitamente surgiu. Nio ba um ponlo zero de lodos esses dados. Mas lampouco
faz jusliya aos fatos dizer: ludo esleve sempre III, como agora. as h1ibilos de
auloconlrole, a constilui9io consciente e afeliva de pessoas "civUizadas" diferem
daramenle em sua rota/idade das dos chamados "primilivos", mas ambos sao,
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em sua estrutura, modela~iies diferentes, e ainda assim claramente expliCliveis,
de modela~iies das inesmas fun~iies naturais.
Os htlbllos tradicionais de pensar confrontam-nos ininterruptamente com
altematlvas eslllticas. Sao fOmIados, em certo sentldo, de acordo com modelos
eleatlcos·: apenas conseguimos conceber pontos isolados, mudan~as abruptas e
separadas, ou absolutamente nenbuma mudan~a. E evidentemente ainda temos
muita dificuldade em nos imaginamIos como parte de um processo gradual de
mUdan~a, continuo, dotado de eSlrutura e de regularidade especlficas - uma
mudan~a que se perde na escuridao do passado mais remoto -, e como parte
de urn movimento que, tanto quanta possivel, deve ser vista como urn todo, tal
como 0 vOo de uma flecha ou 0 fluir de um rio, e nao como a repeti~ao da
meama coisa em pontos diferentes, ou como algo que salta de um ponto para
outro. 0 que muda no curso do processo que denominamos de historia sao as
rela~iies mutuas, as configura~iies de pessoas e a modela~ao que 0 individuo
sofre atraves delas. Mas, no exato momento em que essa historicidade fundamental do homem e vista c1aramente, percebemos tambem a regularidade, as
caracterfsticas estruturais da existencia humana, que pennanecem constantes.
Cada aspecto isolado da vida social apenas e compreensive! no contexto desse
movimenlo perpetuo. Nenbum detalhe pode ser isolado dele. Forma-se nesse
contexto movel - que pode parecer lento, como no caso de muitos povos
primitivos, au rapido, como no nosso - e ele deve ser apreendido, como parte
de um eslllgio ou onda especlficos. Os controles e restri~oes as pulsoes nunca
estio ausentes entre as pessoas, Dem uma ceria capacidade de previsiio; mas essas
qualidades assumem uma fOmIa e grau diferentes entre simples pastores ou numa
classe guerreira, do que ocorre entre cortesaos, funciomirios do Estado ou
membros de um exercito mecanizado. Tomam-se mais poderosas e complexas a
medida que aumenta a divisao de fUD'r0es e, pais, 0 mimero de pessoas com. as
quais 0 individuo tern que sincronizar suas a't0es. De igual maneira, a natureza
da "compre~nsao" ou do "racioclnio" a qual 0 indivlduo eslll acostumado se
aproxima ou se 'sfasta da de outras pessoas Da sua sociedade, na mesrna medida
em que sua propria silUa~ao e fun~ao social, e a de seus pais ou das principais
influencias que 0 moldaram, se aproximam ou afaslam das dos demai,s. A
capacldade de previsao do impressor ou do montador difere da do guarda-livro,
a do engenheiro da do dire tor de vendas, a do ministro da fazenda da do
comandante do exercito, mesmo que todas essas disllntas modela~oes superficiais
sejam igualadas, ate certo ponto, pela interdependencia de fun~es. Em nlve!
mais profundo, a racionalidade e a modela~ao de sentimentos de alguem que
cresceu numa familia de c1asse operaria sao diferentes daquele que cresceu num
ambiente segura e abastado. E,. finalmente, a racionalidade e as padroesde
sentimentos, a auto-imagem e a economia pulsional dos alemaes, ingleses,

.,. Referencia a Escola de Elea, que teve por principais expotmtes Parmenides e Zenio, e que
considerava a mut~io das coisas como mera aparencia: por tfas do movimento, haveria, como
realidade, 0 ser. (RJR).
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franceses e italianos se diferenciam, de acordo com suas diferentes bist6rias de
interdependencia, e a modela~ao social da pessoa no Ocidente, como um tOOo,
difere da dos orientais. Mas todas essas diferen~as sao compreenslveis exatamente
porque tem, subjacentes, as mesmas regularidades humanas e sociais. As difeH
ren~as individuais dentro desses gropos, wis como as de Uinteligencia , sio
meramente nuan~as num contexto de formas hist6ricas muito especlflcas, diferencia~iies as quais a sociedade oferece maior ou menor oportunidade de
expressao, dependendo de sua estrutura. Dessa maneira, por exemplo, a aventura
que e 0 pensamento independente aHamente individualizado, a postura atraves
da qual a pessoa prova que e uma "inteligencia criativa", nao tem como
precondi~ao apenas um "talento natural" individual muito particular. Ela s6 e
posslvel dentro de uma estrutura especlfica de equilibrios de poder; sua precondi~ao e uma estrutura social bastante especlfica. E depende, a1em disso, do
acesso que 0 indivlduo tem, numa sociedade assim estruturada, ao tipo de
aprendizagem e ao pequeno ntimero de fun~iies sociais que, elas apenas, permitem .
desenvolver-se sua capacidade independente de reflexao.
Por tudo issa, a capacidade de previsao, au uraciocinio u, do cavaleiro e
diferente da do cortesao. Uma cena relatada por Ranke'" da-nos boa ideia de
como a estrutura de personalidade tlpica dos cavaleiros estava condenada pela
crescente monopoliza~ao da for~a. Em termos mais gerais, fornece-nos um
exemplo de como uma mudan~a na estrutura das fun~iies sociais obtiga a uma
mudan~a de conduta. 0 duque de Montmorency, filho de urn aristocrata que
desempenbara papel da mais alta imporllincia na vit6ria de Henrique IV, rebela-se.
Era urn homem cavaleiroso, nobre, generoso e brilhante, bravo e arnbicioso. E
servia ao rei. Mas que esse poder e 0 direito de governar devessem estar
subordinados a Luis XIII ou, mais precisamente, a Rlchelieu, era coisa que ele
nao compreendia nem aprovava. Assim, com seus seguidores, come~ou a combater
o rei assim como, nos velhos tempOs, cavaleiros e senbores feudais freqUentemente faziam entre si. Houve um conflOnto.· 0 general do rei, Schomberg,
encontrava-se numa posi~ao taticamente debit. Isso, contudo, diz Ranke
era uma vantagem 1\ qual Montmorency deu pouca 8ten~8o. Venda 0 exercilo inlmigo,
sugeriu a seus amigos que atacassem, sem demara. ISla porque compreendia 8 guerra
principalmente como urns valente carga de cavalaria. Urn companheiro experiente I 0
conde Rieux, suplicou-Ihe que esperasse ate que alguns canhOes, que estavam
chegando, ahalassem a posi~Ao do inimigo. Montmorency, porem, jli estava possuido
pela agita~iio belicosa. NAo havia mais tempo a perder•. disse. e seu conselheiro.
embora antevisse a desastre, nAo ousou contrariar a vontade clara do cavaleiroso
chefe. "Senhor". gritou, umorrerei a vossos pes",
Montmorency se reconhecia pelo coree! que mantava, esplendidamente adomado
de peoas azuis e pardas. S6 um pequeno grupo de seus homens saltOD com e!e sabre
a trincheira. Abateram todos os que encontraram asua frente e foram abrindo caminho
ate chegarem diante da posi~ao principal do inimigo, onde foram recebidos por nutrido
e ripido fogo de mosquetes. Cavalos e homens tombaram feridos e mortes. 0 conde
Rieux e a maioria dos outres morreram; 0 duque de Montmorency, ferida, caiu do
cavalo, tambem atingido, e foi feito prisioneiro.
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Richelieu mandou submele-Io a julgamenlo, cerlo do resultado, e logo depois
o ultimo Montmorency foi decapitado no patio da prefeilura de Toulouse.
Ceder imediatamente.8 sellS impulsos e

DaD

pensar nas conseqiiencias era, nas

fases precedenles em que os guerreiros podiam compelir mais Iivremenle entre
si, um modo de conduta que - mesmo que levasse a queda do indivlduo estava adequado a estrutura social como urn todo e, por conseguinte, a ureali_
dade·'. 0 fervor marcial era uma precondi~ao necessaria para 0 sucesso e 0
presllgio do membro da nobreza. Com a monopoliza~iio e centraliza~iio em
andamento, tudo issa mudon.

A estruluta diferenle da sociedade punia agora, com rulna inapelavel, as
explosOes e a~oes emocionais destiluldas de urn apropriado esplrito de previsiio.
E lodos os que discordassem do eslado de coisas vigenle, da onipolencia do rei,
teriam que mudar seus costumes. Vejamos 0 que Saint-Simon disse a esse respeito.

Ele, lambem, pouco mais de uma gera~iio apos Montmofency, era e se conservou
duranle loda a vida um duque de oposi~iio. Mas ludo 0 que conseguiu foi criar
na corte. uma especie de fac~iio; se fosse hlibil, poderia ler a esperan~a de
conquistar para suas ideias 0 sucessor do rei, 0 Delfun. Mas isso era um jogo
perigoso na corle de Luis XIV e que exigia a maior caulela. 0 principe tiuba,
em primeiro lugar, de sec cuidadosameote sondado e, s6 depois, gradualmente
orientado na dire~iio desejada:
Minha principal inten~ao (diz Saint-Simon.descrevendo a t8.tica que adotou numa
coDversa com 0 Delfim) era sondar-the a opiniao a respeito de tudo 0 que interessava
anossa dignidade. Tomei, em conseql1encia, todo 0 cuidado para interromper qualquer
discussao que nos afastasse de tal objetivo, trazer de volta a conversa e conduzi·la
atraves de todos os diferentes capitulos... 0 Delfim, muito atento, apreciou todos os
meus argumentos ... animou-se ... e gemeu ante a ignorancia e a falta de ponder~ao
do Rei. Eu pouco mais fiz do que aludir a cada um desses diferentes assuntos ao
apresentli-Ios, sucessivamente, ao Delfun, e depois me limitei a ouvi-Io, deixando-Ihe
o prazer de falar, de mostrar-me como era educado. Deixei que ele mesmo se
cODvencesse, se animasse, se zangasse, enquanto ell Ihe observava os sentimentos, a
maneira como ele pensava, a fim de formar impressOes das quais eu pudesse tirar
proveito... Preocupei-me menos em insistir em meus argumentos e explica~oes do
que... em suave, mas firmemente, institar nele meus sentimentos e opinioes sobre cada
urn desses 8SSootos... 147

Esse curto esbo~o da atllude de dois homens, os duques de Montmorency e
SainI-Simon, quando davam expressiio a sua oposi~iia a onipolencia do rei, ajuda
a completar nosso quadro. 0 primeiro, urn dos tiltimos cavaleiros, procura
alcan9ar sua meta num combate fisico; 0 segundo, 0 cortesio, na conversa. 0
primeiro age a partir de impulsos, pouco pensando nos oulros; 0 segundo ajusta
ininterruptamente 0 comportamento aQ interlocutor. Ambos, nio s6 Montmorency,
mas tambem SainI-Simon, esliio numa silua~iio altamenle perigosa. 0 Delfim
pode a qualquer momento romper as regras da conversa cortesi, interromper, se
quiser, a conversa e 0 relacionamento por qualquer razao que escolha, e nisso
perdera muilo pouco. Se SainI-Simon niio for muito cauleloso, 0 herde.iro do

234

!

I
I'

,I,
I

I
::
,i
I

jormafiio do estado e civilizafQO

trono podera adivinhar os pensarnentos sediciosos do duque e informar 0 rei.
Montmorency mal se apercebe do perigo; eslli inteiramente condicionado pela
conduta direta que sua paixiio determina. Procura superar 0 perigo exatamente
com emprego da fliria de sua paixiio. Saint-Simon percebe a exata extensiio do
perigo e come~a a trabalbar com 0 maximo autocontrole e espirito de previsiio.
Niio tenta obter coisa alguma pela for~, trabalba motivado por uma visiio a
prazo mais longo. Contem-se a tim de "instilar" no outro, imperceptivel mas
duradouramente, seus sentimentos.
a que temos nessa historieta autobiogratica e um exemplo muito revelador
daquela racionalidade cortesii - embora este fato niio seja em geral compreendido - que desempenhou um papel niio menos importante, e a principio ainda
mais importante, no desenvolvimento do que chamamos de "I1uminismo", do
que a capacidade de previsiio e racionalidade urbano-comerciais instiladas pelas
fun900s ocupadas na rede de comercio. Mas, com certeza, essas duas formas de
capacidade de previsiio, a racionaliza~o e a psicologiza~iio - na nobreza de
corte enos principais grupos de c1asse media -, por mais diferentes fossem em
sens padr(les, desenvolveram-se em estreita combina~iio entre si. Indicarn um
cresce'nte entrela~amento entre nobreza e burguesia e surgem de uma transforma~iio nos relacionamentos humanos que ocorria por toda a sociedade: estavam
vinculados da maneira a mais inlima possivel com a mudan~ que levara os
estados frouxamenteligados da sociedade medieval a se tomarem, gradualmente,
forma~Oes sociais subordinadas na sociedade centralizada do Estado absolutista.
a processo historico de racionaliza~iio constitui um exemplo de primeira agua
de um processo que ate agora 0 pensamento sistematico mal tem compreendido.
Ele pertence - se observarmos 0 modelo tradicional das disciplinas academicas
- a Ulna ciencia que ainda niio existe, a psicologia historica. Na atual estrutura
da pesqnisa historica, uma nitida linha divisoria costuma ser tra~ada entre 0
trabalho dos historiadores e 0 dos psicologos. So os ocidentais de nossos dias
parecem necessitar ou ser acessiveis Ii investiga~o psicologica ou, no maximo,
tambc!m os povos chamados de primitivos que ainda sobrevivem. Permanece
obscuro 0 caminho que leva, na propria historia ocidental, daestrutura mais
simples, primitiva, para a mais diferenciada. Exatamente porque 0 psicologo
pensa niio-historicarnente, porque aborda as estruturas psicologicas dos homens
de nossos dias como se fossem algo sem evolu~iio ou mudal1~a, os resultados de
suas investiga~Oes de pouco servem ao historiador. E porque, preocupado com
o que chama de fatos, evita problemas psicologicos, 0 historiador pouco tern a
dizer ao psic610go.
A situa~o e pouco me1hor no caso da sociologia. Na medida em que chegue
a se interessar por problemas historicos, ela aceita sem reservas a linha divisoria
tra~ada pelo historiador entre a estrutura aparentemente imullivel do homem e
suas diferentes manifesta~iies sob a forma de aries, idc!ias, ou 0 que quer que
seja. Permanece sem reconhecimento 0 fato de que uma psicologia social
historica, um estudo simultaneamente psicogenetico e sociogenetico, e necessaria
para tra~ar as conexOes entre todas essas diferentes manifesta¢es dos seres
humanos. as que se interessam pela historia da sociedade, como os que estudam
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a historia da mente, encaram a "sociedade" e 0 Mundo das "id6ias" como duas
fonna90es diferentes que pode haver sentido em separar. Aparentemente,
ambos acreditam que hli ou uma sociedade fora das id6ias e pensamentos, ou
id6ias fora da sociedade. E simplesmente discutem qual desses dois relnos 6
mais "importante", dizendo uns que sio as iMias, sem a sociedade, que pOem
esta ultima em movimento, e outros que 6 uma sociedade sem Id6ias que deflagra
as uidcHas u .
.
o processo civilizador:e, dentro dele, suas tendenclas como a psicologiza9io
e a racionaliza9io, nio se ajustam a esse tipo de esquema. Mesmo no pensamento,
elas nlio podem ser simplesmente cindidas da mUdan9a historica que ocorreu na
estrutura dos relacionamentos interpessoais. E Inteiramente sem propasito perguntar se a transi9io gradual de modos menos para mais racionals de pensamento
e conduta mudou a sociedade, porquanto esse processo de racionallza9io, tal
como 0 processo civilizador mais abrangente, ja constltui um evento psicologico
e social. Mas tampouco faz sentido explicar 0 processo civllizador como uma
"superestrutura" ou "ideologia", isto 6, exclusivamente a partir de sua fun9io
como anna na iuta entre grupos e interesses socials especlficos.
A gradual racionaliza9io e, mais, todo 0 processo civlllzador, ocorrem sem
duvida alguma em constante liga9ao com as lutas de diferentes estratos sociais
e outros grupamentos. A totalidade da sociedade europeia, 0 substrato do que 6,
at6 agora, 0 ultimo e mais forte surto civlllzador, de modo algum pode ser
considerada a uuidade pacifica que, lis vezes, parece ser em ediffcios hannonlsticos de pensamento. Ela nio come90u sendo um todo hannouioso, no qual se
introduziram conflitos, como que pela .ma vontsde e Incompreensio de detenninadas pessoas. Em vez disso, tensOes e lutas - tanto quanto as deegndencias
mUlUas de pessO'!.L_~~P!!8.ti.~,!!~~"§,j?!.~ei!!.~..lt:.a~ da .sua e~truJur.~I.~fetand~
~ci§.iYJ!!Jlent!'_ !L.~all. em.ql!~ ...cla ..!ll,I!c!'!l',,,••Sem duvida, um movlmento ~
civilizador pode assumir grande importincia como anna nessas lutss. Isto porque
a habitua9io a um grau mais elevado de previdencla e a uma maior conten9io
de em090es transitorias - para iembrar apenas essas duas facetas - pode conferlr
a um grupo uma vantsgem significativa sobre outro. 0 mais alto grau de
racionalidade e inibi9io de paixOes, por6m, pode tambCm, em certas situa90es,
exercer um efeito debilitador e prejudicial. A "civiliza9io" pode ser uma faca
de dois gumes. E quaisquer que possam ser seus efeilOS em casos particulares,
de qualquer modo os arrancos do processo civilizador ocorrem, de modo geral,
!E~epen<!enJ.!'~!!ll: ..de. ~er.el!'_ ~gra,d~Y~!~()!!.t!l!'.i.~ .pafll. o8iQ!l19s.ellv.,Iyid,?s..
Nasce~~ pc><Ie!""a dlnimica de. ativid",l1es ..c;91cl.iYaILq!!!L~e~,:,:ela9am, c.lIja_.
iJife9io geral qualquerl!rupo Isolado i1Jficilmente po<ie mudar. Nio sio'aceiiSfveis
amarilpula9io coriSdente ou semicons,ireriteou i conversiOdellberada em armas
na luta social, muito menos, na verdade, do que as id61as, por exemplo. Da
mesma fonna que ocorre coma estrutura de personalidade caracterlstica de um
dado eslligio do desenvolvimento social, tra90s especfficos da conduta civilizada
sao simultaneamente um produto e uma.alavanca no desenvoivimento do processo
social mais amplo, no qual se formam e se transformam classes e Interesses
distintos. A civiliza9io e, por conseguinte, a racionaliza9ao, pot exemplo, nao
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constimem um processo numa esfera isolada s6 de "ideias" ou "pensamento".
Ela niio envolve apenas mudan9as no "conhecimento", tJ:ansforma90es de
uideologias", em suma, alters90es no conteudo da consciencia, mas mudan98s
em toda a constitui9iio humana, na qual as ideias e os hlibitos de pensamento
siio apenas um setor. Estamos interessados aqui em mudan9as em toda a
personalidade, atJ:aves de todas suas zonas, da orienta9iio do individuo por si
mesmo no nivel mais flexivel da consciencia e da reflexiio ate 0 nivel mais
automatico e rlgido das paixiies e sentimentos. Para compreender mudan9as desse
tipo, 0 modelo d~pensamento trazi(lo a meAle porconceitos de ''Sui!erestruiur7''

ou"'ide~~8!~: n~?,~~~f~c;jenle.
A iMia de que a "psique" humana consiste em zonas diferentes, que funcionam
0

•
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independentemente umas das outras e podem ser estudadas em separado, euraizou·se h8 muito tempo e profundamente na consciencia humana. E comum, ao
se pensar na estrumra mais diferenciada da personalidade, separar um de seus

niveis funcionais de outro, como se esse fasse realmente 0 falor uessencialu a
maneira como 0 homem pauta a conduta em seus contactos com os semelhantes
e com a natureza nao~humana. Por iS80 mesmo, as humanidades e a sociologia

do conhecimento frisam, acima de tudo, os aspectos do conhecimento e do
pensamento. Pensamentos e ideias aparecem nesses estudos como se fossem 0
aspecto mais importante e poderoso da maneira como os homens dirigem sua
vida. Os impulsos inconscientes, todo 0 campo das pulsoes e estruturas dos
sentime~tos,

permanecem roais au menos oa escuridao.

Ora, todas as investiga90es que consideram apenas a consciencia do homem,
sua "razRo" au uideias", ignorando 80 mesmo tempo a estruturadas pulsoes, a
dire9iio e a forma de em090es e impulsos humanos, s6 podem ter, por principio,
um valor bastante limitado. Uma parte en~r.t:n.~_A09.."~~(l!l,~ispe_ns~v:,,LP-'!!l!
c0n.'yreend."!.2 homem. escap~.s..'<...!'~f09uS' A racionaliza9iio da atividade
;ntelectual, bemcoml;,!eloi18s as mudan9as estruturais nas fUU90es do ego e do
superego, de todos esses niveis interdependentes da personalidade do homem,
serao mnita pOllca acessiveis ao pensamenlo, enquanto as indaga~Oes se limitarem

a mudan9as nos aspectos intele<:tuais, a mudan9as de ideias, e pouca aten9iio se
der ao equillbrio e padriio mulliveis das rela90es entre pulsOes e sentlmentos,
por urn Iado, e 0 controle dos mesmos, por DutrO. Uma real compreensao, mesmo

de mudan9as de ideias e formas de cogui9iio, s6 sera possive! se levarmos "m
conta, tambem, as

mudan~as

da interdependencia humans em conjunto com a

estrutura da conduta e, na verdade, todo 0 tecido da personalidade do homem
num dado estagio do desenvolvimento social.

o

destaque inverso, com a limitaQ80 correspondente, se encontra com grande

freqUandafiapesquisa psicanalltica modema. Ela freqilentemente tende, 80
estu~arsere~ hutllan:()S" ~ e~~ajr.~tgq "ipf9llsciente", concebido como urn Hid"
sem Iiisi6fia, como 0 dado mais importante em toda a estrutura psicol6gica. -,
'Embdra, ·.recentemente, eSs8 imagem possa ter sofrido corre90es na prallCa'"
terapeutica, ela ainda niio levou a um refinamento te6rico dos dados fomecidos
pela cliuica e a sua transforma9iio em instrumentos conceituais mais adequados.
No nlvel te6rico, ainda parece que a dire9iio da vida do indivlduo por impulsos

-----------
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da libido, inconscienles, possui uma forma e estrutura proprias, independentemente do destino da pessoa, do bom ou mau resultado de seus relacionamentos
com os semelhantes durante toda a vida, e sem Iiga~iio, tambem, com 0 modelo
e estrutura de outras fun~es orientadoras de sua personalidade, consciente e
inconsciente. Nenbuma distin~iio e tra~da entre a materia bruta natural das
pulsBes, que, na verdade, talvez pouco mude durante toda a historia da humanidade, e as estruturas cada vez mais trabalhadas de controle e, por af, as vias
pelas quais as energias elementares, blisicas, siio canalizadas em cada pessoa,
em suas rela~Oes com as outras, desde 0 nascimento. Mas em dimensiio alguma,
exceto -talvez no caso dos loucos, os homens, em sellS eneaDlIOS entre si,
descobrem-se face a face com fUD~OeS psicologicas em seu estado puro, Dum
estado de natureza que niio tenba sido modelado pelo aprendizado social, pela
experiencia da pessoa com outras que satisfazem ou frustram suas necessidades,

de acordo com 0 ambiente social especffico. As energias da libido que encontramos em todos os seres humanos ja foram socialmente processadas, foram, em
OUlISS palavras, transformadas sociogeneticamente em sua fUDyao e estrutura e,

de maneira algoma, podem ser separadas das correspondentes estruturas do ego
.e do superego. Os nfveis mais animais e automaticos da personalidade do homem
nao sao nem mais nem menos importantes para a compreensio da condutahumana

do que seus controles. 0 que importa, 0 que determina a conduta, siio os
equillbrios e conflitos entre as pulsBes maleliveis e os controles construfdos sobre
as pulsBes.
Decisivos para 8 pessoa, como ela se nos apresenta, nio siD nem 0 uid u
sozinho nem 0 "ego" OU 0 "superego" apenas, mas sempre a rela,iio entre esses
varios conjuntos de fun~es psicol6gicas, parcialmente conflitantes e em parte
cooperativos, 08 maneira como 0 individuo dirige sua condula. Sio elas, essas
rela~Bes dentro do homem entre as paixBes e sentimentos controlados e as
agencias controladoras construfdas, cuja estrutura muda no curso de um processo
civilizador, de acordo com 8 estrutura mutivel dos relacionamentos entre seres
humanos individuais na sociedade em geral, que tem importiincia. No curso d
. processo, para dim isto .em breves palavrase de modo ate sImp' 'SW£[,.,Jl
, consclenCI"H'toma:se meDosllerJtreliVela.-pUlsoesTaspiiTwes
permeavelss"consciencia". Em sociedildes m.issinipleS~lmpulsos"bTs1coS;com~r
que" sejam transformados,tetrf'aCeSs?m.ais filcH <are"TI~~lo-do1ionrPii'NQ curso
de um processo civilizadoi; a c<inipa:rtimeJita~iid·dessas«un~ijes·'dtdlre~iio de si'

.L~

(",

Ji.

~

';,i

metio;

'mesmo, embora

de modo -ricMum'-absolufA:'"r6fllil:SC''"'maIs''proniiiiClidiC'''''''-'-'''''''
, De acordo' com a l10ma basiCa· SO'~1I>ge1ll\tlelf'{Wr"VOhn'iiI!"I; 'j5;"IS};'podemos
observar diretamente, em todas as criantras, processos oa mesma diret;ao. Podemos
j'.'

notar que, no curso da historia humana e, repetidamente, na de cada processo
civilizador distinto, a dire~iio de si mesmo sob a forma de fun~Bes do ego e
superego, por um lado, e atraves de pulsBes, por outro, vai se diferenciando cada f
vez mais. Por 1550 mesmo, apenas com a formayio de funt;oes conscientes menos
acesslveis as paixBes e que 0 automatismo delas assume aquele carater especffico
que hoje diagnosticamos comumente como "a-historico", como uma peculiaridade do homem atraves das eras, e que e inteiramente natural e independente do '9"'-"-) '(!).~

f':
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condi9io de desenvolvlmento de sociedades humanas. Nio.~b.~!&~%,~~!!.a
ri~Ji~.~?h.()rpe~! d~~!"'~ •.I'.?r.Freud em nOSSli Jlro.JI?:~ epoCJ.\',~'l.Il£CJH!~Hiaaa

r:m~e~;()''Ai~'()~~ailS~:eu:t:ru;ded~;;~Jte;:~=c~n:

rongo'pro:~ei-;ilfza'ifor;diii8Jiie'o' qUiiise-tomouiiiaii'diJt~
iil'lfro"uc '"c'm'as' uls&sd8lililif·'jlr"ooD:sc1enCla;;·'-oiP"'~.'J"","""
No ~ulSo~';';:es;fair;U;;;forma~: as 'fuD9oCS'meiitils''COtiSl:lii'li'te"s ~esenvol-

vem-se no rumo do que e chamado cada vez mais de "racionallza~io": 56 com
a diferencia9io mais nftida e tirme da pcrsonalidade e que as fun~6es psicol6gicas
dirigidas para fora assumem 0 carater de uma consciencia que funciona mals
raclonslmente, menos tisnsda por Impulsos emoclonals e fantasias afetivas. Dessa
maneira, a fOf!l,1.~--".!.estn!tJJra.das,f~6es,psl.~l6.gI~as, ~e diie~io de si mesmo
mlils conSclentes ,e inconscientes jamais poderlio, ser compreenlndaSse"TOfelii
rmligmildas como alguma coisa que exista on, f~cio!le, ,emqiiiilquerseiiililo;
i"olaclameote do resto. Ambas
igualmenie fundamentAls paraaexrsiFncla do
Ker'bumanlYe'juntas'formam umtlnico grande continuum funcional. 86 podem
ser eompreendidas em conexio eom a estrutura dos relacionamentos entre pcssoas
e eom as mudan~as a longo prazo nessa estrutura.
Por eonseguinte, a tim de eompreender e expliear os processos elvillzadores,
preeisamos Investigar - como se tem tentado fazer aqui - a tr!!!.l!!2!'!!!D£DO ~
estrutura da pcrsonalidade e toda a estrutura social. Esse triDaIiio exi,e, dentro
deummo-menor~Iiivesugjiy'&S'psicogenliica;com 0 objetivo de apreender
tOOo 0 eampo das energias psieol6glcas individuals, a estrutura e a forma tanto
das fun~Oes mais elementares quanta as mals orientadoras da eonduta do
indivlduo. Num ralo mals amplo, 0 estudo dos processos eivilizadores requer
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* Compreender esse fato tem importincia nio 56 te6riC8, mas tamMm. pr4tica. Podem08
canstatar, com muita freqGancia, diferen~as na medida em que 0 pensamento 6 influenclado
pelas puls&s. quando consideramos as rela~ entre Estados que vivem SUI dif"",'C3 f8l5M
do desenvolvimento sociat....Yia de regr., por6m, os principais estadistas de socicxlades altamcnte
aiferenclaoiS tiaooram SUBS estrat~sias baseados na suposi~o de que um mesmo mvel de
conteJ19lo, urn mesmo c6digo de conduta, est'- presente na politica externa de tod05 os paises,
Sem se compreenderem os diferentes est'Sios do processo civilizador, contudo, a politica
intemacional necessariamente teri que ser urn tanto irrealista. M~ ..~9!1he.~.que....nlo~A.nada..
flleU e1M!!>,ar um. politic. extern. com .1!!K.ll!lJlQ~bJ!'tI\ll>.de8ii8s"'j(~,l)O~9!'UlD.!imotividade.
Ser' neee:ssanoum aIto grau de experiment~Ao - e de sabedoria - anles qu~r
mantido urn di41080 poHlico efic8Z e _urna coopera~o entre sociedades que se enconlram.mIL
.oNeis djfCr;p'ra. d5 desenvolviwspte
0 mesmo 5C ap iea 80s casos em que, sob tensio, a emolividade e 0 carliler caprichoso d.a
poUtica extema de urn pals desenvolvido sobem para urn myel mais allo do que 0 considerado no
presente como nonnal nas reI~Oes. enlre.os principais ~Iados ~~~~~. NAo se pode dizer
que esses mvelS no -grau "ae"aretividiCfe" se!am "i.iitemunenie dependenles de diferenciais no
desenvolvimento econ6mico au industrial d05 paIses. Nas csttalcgias polilicas da China, por
exemplo, podemos descobrir urn mvel de aUloconlen~o peto menos de mesmo grau que 0 das
na¢es industtialimdas mais desenvolvidas. Fmbora. em lertnos de desenvolvimenlo eoonOtni~ a
China continue atrasada, seu proccsso de f<rnJa9io do Estado CIIl lcnnos de d~ e continuidade
ultrapassa 0 cia maioria das sociedades existentes CIIlIlO5SO tempo. (Nora tID autor d rradu¢o ingksa.)
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uma perspectiva de lange prazo, investiga~ sociogeneticas da eslrutura Iotal,Dio
s6 de um \\nico Estado-sociedade mas do campo social fonnado por um gmpo
especifico de sociedades interdependentes, e da ordem seq1lencial de sllJ.evollllij!>.
Mas, para um estudo adequado de tals proel!§mmmclals, ~ necesstiii urne
corre9io de hIIbitos tradicionais de pensamento, semelbante Aque antes se revelou
necessaria para obtennos uma base conveniente para a indaga9io psicogenetica.
A fllD de entender eslruturas e processos sociais, nunca e suficiente estudar um
\\nico estrato funcional no campo social. Para serem realmente entendidas, essas
eslruturas e processos exigem um estudo das relas/Jes elltre os diferentes esrraros

~~:~::~;~:Y~:':J:~:~~o,~tfi~k;'~~~~~i~iiilli1~::i1Mt
~sec~n.'~.!~!,n9 cUI8Q do, temp" fel'r09~~!I~~.S}'lf~~!,X~,~,y'Z!f,~}~ mesma

lonna que em todo estudo pSlcogenetico e necessarlo levar em conta nilo s6 as
fun90es "inconscientes" e "conscientes", mas ~cont~..i!.9M!~.£~0~ inuw!§olj
entre umas e outras, igualmente e importantt;em toOos'os estudos sociogeneticos,
'levlIr'emconti"desde 0 princlpio toda a configura,tio do campo social, que e
mais ou menos diferenciado e carregado de tensOes. E s6 e possivel fazer isso
porque 0 tecido social e sua mudan9a hist6rica nilo silo ca6ticos, mas possuem,
mesmo numa fase de agita9io e desordem, um claro padrio e eslrutura, Investigar
a totalidade do campo social nio significa analisar cada um de sens processos
individuais. Implica, acima de tudo, descobrit as eSlruturas basicas, que dilo a
todos os processos individuais agindo nesse campo sua dire9i10 e msrca especifica.
Envo.~e er.s.un
... la.!... ~!I.". q.ue di.re9i10. os. eixos_~ te.nsilo, as. cadeias de fun90es e_
~~L ~,d.~. SQcjedajfe~@~~!~1o:mr!~~~!'!~~!2~~os seculos
ou
XVII, e por que as primeiras mlldaram na dire9i10 diisilltimas.A11m'CtereSjiOn(Jer
ii'eSsiiS-perguntas, 'evidentemcnte lnecess1'ifO'dfSpor'ae"'iima riqueza de fatos
especificos. Mas, passado um certo ponlo na acumula9i10 de fatos materiais, a
historiografia entra na fase em que nio deve satisfazer-se com a coleta de mais
fatos particulares e com a descri9i10 dos ja reunidos, mas precisa interessar-se !,.Il>
pelos problemas que facilitem a penetra9i10 nas re ularidades sub'acentes, atraves
das quais as pessoas em certas sociedades silo obrlga as a repro uz r uma vez
ap6s outra detenninados padroes de conduta e cadeias funcionais especlflcas,
como, por exemplo, cavaleiros e servos da gleba, reis e funcionarios do Estado,
burgueses e nobres, e atraves das quais essas rela90es e institui90es mudam numa
dire9io muito especifica. Atem de certo ponto de conhecimento factual, um
contexto mais s6lido, um nexo estmtural, podem ser percebidos em grande numero
de fatos hist6ricos especificos. Todos os demais fatos que talvez venham a ser
descoberlos poderilo - A parte 0 enriqueclmento do panorama hist6rico que,
quem sabe, nos ofere9am - servir ou para revisar as introvisOes ja obtidas dessas
estmturas ou para amplia-Ias e aprofunda-Ias. A afinna9i10 de que Iodo estudo
sociogenetico deve voltar-se para a totalidade do campo social nio significa que
deva dlrigir-se para a soma de todos as fatos especlflcos, mas para sua estmtura,
na inteireza de suas interdependencias. Em ultima insllincia, as fronteiras de tal
estudo sio detenninadas pelas frontei;;'s aa interde~nde!l"llI_d?,!_~o·'iiienos-.
1leIa"articula9iil liililnei,fe das'mc'smas.
,
'
--.,." ..,.
-_. __ .. _---- ... _. -- ""-'--"._"-'-'~_.~" ,-....

J..

xvI

,-._-_.

l

f,_ .

."J·

-c;.•? (. ..(':, .... ,-,

.....

-=~~~~~,

.....2

240

formafcio do estado e civiJizafiio

E a esss luz que se cleve compreender

0

que dissemos acima sobre a

racionaliza~iio.

A gradual transi~iio para uma conduta e pensamenlo mais "raciouais", para urn tipo de autocontrole mais diferenciado, moos abrangente, hoje

se cosluma associar apenas As fun~oes burguesas. Freqilenlememe, enc0.1!lramos
impregn!,da..I'."_II,1~~2~~!!~ ..~~~!~!!1P,l!L.n!?,2s a latla .'!.!'-gue a b,!rguesia foi

_a"'~·rig~riadoraH ~u _~~,,:~i~~ ·:-,~RJ>!.~.l~jl.J!!£!lt~a~",!.~ci~p'~~-.:,.~estas paginas,
para fios l!jfcotiii'asfe, deScrevemos cerlos processos de racronaliza~iio observados
no campo aristocratico. Mas nao devemos deduzir disso que a aristocracia cortess.

lenba sido a "originadora" social desse surlo de racionaliza~iio. Da mesma
maneira que, DS era da induslrializa~ao, nem a aristocracia de corte oem a
burguesia tiveram Uoriginadores" em qualquet Dutra classe social, esss racionaIiza~iio igualmenle careceu de um originador. A pr.6eria trallsf.Q1.!!Ht~ii9 de loda
a eslrlilura social,n~ curs" da qual surgiram
configura~oesde burguese!.
'c'nolireii, e, consideradade u.1J,I~erlo .. spe~l(), ,!mar..~i~~ .. 1.i~ ..~~p~ que selOnia
Dials 'racionalliiio siio apenas 0 que'oshomeos produZem, nem meramenle os

ess.s

o

sistemas de pensamento postos em livros. 0 mais importante a racionalizar-se
foram os modos de conduta de cerlos grupos de pessoas. A "racionaliza~iio" niio
passa - pensemos, por exemplo, na transfonna~ao de guerreiros em cortesaos

- de uma manifesla~iio do rumo em que a modela~iio de pessoas em configu·
sociais especlficas mudou nesle perlodo. Mudan~as desse tipo, porem,

ra~oes

nao se "originam" numa c1asse ou outra, mas surgem, sim, em conjunto com as

lensoes entre diferenles grupos funcionais no campo social e entre as pessoas
que compelem denlro deles. Sob a pressiio de tensnes desse lipo, que saluram
lodo 0 tecido da sociedade, toda a eslrulUra desta ultima lUuda, numa fase dada,
na dire~ao de uma crescente centralizac;ao de dominios espedficos, de uma maior
especializa~ao, e de urna integrayao mais estreita dos individuos isolados no seu

,,

.

I.

inlerior. Com essa lransforma~iio de lodo 0 campo social, a estrulura das fun~oes
sociais e psicol6gicas muda tambem - inicialmente em setores pequenos e, mais
tarde, cads vez maiores - no rumo da raciona1iza~ao.
A lenta desfuncionaliza~iio do primeiro estado e a correspondente

diminui~iio de
seu potencial de poder, a pacifica~iio do segundo e a gradual ascensiio do lerceiro,
nenbum desses fen6menos pode ser compreendido independenlemenle dos outros,
niio mais, por exemplo, que 0 desenvolvimenlo do comercio nesse perlodo pode ser
compreendido independentemenle da forma~iio de poderosos monop6lios de for~.
f1sica e da consolida~iio de poderosas cortes. Todos eles siio alavancas no processo
abrangenle de crescente diferencia¢o e amplia~iio de todas as cadeias de a¢o, que
desempenbou papel lilo decisivo em todo 0 curso da bist6ria ocidental. Nesse processo
- como se mostrou Avista de aspectos especlficos -, as fun~oes da nobreza foram
transformadas e, com elas, as fun~6es da burguesia e a forma dos 6rgaos centrais.
Lado a lado com essa mudan~a gradual na lntalidade das fun~6es e instilui~oes
sociais ocorreu uma transforma~iio da aUIo-orienta~iio individual - inicialmente
nos principais grupos da nobreza e da burguesia - na dire~iio de urn maior esplrilo
de previsiio e de uma regula~iio mais estrlta dos impulsos da libido,
Estudando as descri~oes lradicionais do desenvolvimento intelectual do Oci·
denle, freqUentemenle formamos a ideia de que seus aulores pressupoem -
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vagamente - que a raclonaliza~io da consclencla, a mudan~ de pensamento
das Connas magicas tradicionais para as racionais, tiveram sua causa no surgimento de um certo numero de genios e de bomens notaveis. Esses indivlduos
i1uminados, parecem sugerir essas analises, ensinaram ao ocldental como fazer
um uso correto de sua razio inata.
Nestas pliginas, delineamos um quadro diferente. Foi realmente consideravel 0
que realizaram os grandes pensadores do Ocldente. Eles deram expressio e exemplo
aquilo que seus contempomneos experimentavam em seus atos diarios, sem serem
capazes de traduzl-Io claramente em pensamento. Tentaram organizar as formas mais
orientadas para a realidade, ou, em sua propria Iinguagem, mais raclonais de
pensamento, que se baviam desenvolvido gradualmente com as mudan~as globais
na estrutura da Interdependencla social, e utiliza-Ias para esclarecer os problemas
da existencia humana. Deram a outras pessoas um entendimento mais claro do mundo
e de si mesmas. Dessa maneira, atuaram tambem como alavancas na maquina mals
ampla da socledade. Foram em maior ou menor grau, dependendo de seus talentos
e sltua~io pessoal, interpretes e porta-vozes de um coro soclal. Mas nio foram,
sozinhos, os originadores do tipo de pensamento que prevalecla na socledade de
seu tempo. Nem criaram 0 que chamamos de "pensamento raclonal,'''
Essa expressio e evldentemente estlilica demais e insuficlentemente dlferenclada para aquilo que tenclona transmilir. Estatica demais, porque a estrutura das
fun~5es psicol6gicas muda no mesmo ritmo que a das fun~5es soclals. Insuficlentemente diferenclada, porque 0 padrio de raclonaliza~io, a estrutura dos
habitos mais raclonais de pensamenlO, foi e e multo diferente em diferentes
classes sociais - como, por exemplo, na nobreza de corte ou nos principais
estratos burgueses -, de conformidade com suas diferentes fun~5es sociais e
sua situa~io hist6rica global. E, finalmente, 0 mesmo se aplica a raclonaliza~io,
conforme dito acima, das mudan~as de consciencla em geral: nela s6 se manifesta
um tinico lado de uma mudan~a mais abrangente em tuda a personalidade social.
E ela e acompanhada por uma transforma~io corre~pondente das estruturas
pulsionals. E, em suma, uma tinlca manifesta~io de clviliza~io, entre outras.

*

A declinante supremacia da Igreja, 0 equilibrio de poder entre os govemantes religiosos e
se<:ulares - entre sacerdotes e guetteiros ~ pendendo em favor destes ultimos ahriu caminho
para 0 que foi a condi~lo sine qua non ~«:!!!!rt~~.~Q ..d,9.,P~J1t~!1.1_,?,.~~ a qual nao poderia
ter surgido aquilo que temos em mente quando falamos em "racionaliza~iio". A emergencia
nAo sO de urn, mas de um grupo inteiro de grandes &tados territoriais altamente oqj:anizados e
compedtiv05, govemados JX>r principes seculares, que constituiu uma das caracteI'isticas mais
roarcantes do desenvolvbnento europeu, foi um de seus fatores e, outro, crescimento de grandes
mercados urbanos, de um eom6rcio a 10nga distAncia e a fonna~iio do capital indispellSlivel para
tanto. Urn eomplexo inteiro de alavancas sociais - alavancas de "racionaliza~ao" - atuou Da
dir~Ao do fortalecimento de modos menos afetivos, menos orientados para a fantasi~ de pensamento
e experleneia.Os srandes pioneiros intelectuais e, aeirna de tudo, os pioneiros fil0s6fieos do
pensamento raeional, trabalharam de denu'O de wn poderoso processo de mudan~a social que Ihes
deu d~Ao, embora tambem tenham sido alavancas ativas nesse movimento. e nao·apenas seus
objetos passivos. Na verdade, temos que levar em eonsidera~iio toda a confluencia de. processos
blisicos que constitufram 0 micleo do desenvolvimento slohal da sociedade - processos blisicos
como de fonna~io alonso prazo do Estado, de fonna~io de capital. de diferencia~8o e integra~ao,
de orienta~iio. eivili~Ao, e oulros (Nota do autor d tradufiio inglesa.)
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VI
Vergonha e Repugnancia
Nao menos caracteristico de urn processo civilizador que a uracionalizar;ao

e a peculiar

U

modela~ao

da economia das pulsoes que conhecemos pelos names
de "vergonha" e Urepugnancia" ou uembara-ro". 0 forte arrsneo da racionaliza~ao e a nao menos (duranle algum tempo) forle avan~o do palamar da vergoRha
e repugnancia que se tornou, em termos gerais, cada vez mais perceptivel os
constilui~ao do homem ocidental a partir do seculo XVI, foram dais lados de
uma mesma transforma~ao na estrulura da personalidade social. 0 sentimento de
vergonha e uma exalta~ao espedfica, uma especie de ansiedade que aUlomalicamente se reproduz na pessoa em certas ocasioes, par for~a do habito. Considerado
superficialmenle, e um medo de degrada~ao social au, em lermos mais gerais,
de gestos de superioridade de oulras pessoas. Mas e uma forma de desagrado au
merlo que surge caracteristicamente nas ocasioes em que a pessoa que receia cair
em uma situar;ao de inferioridade nao pade evitar esse perigo nem por meios

fisicos diretos nem par qualquer forma de ataque. Essa impOlencia ante a
superioridade dos outros, essa total fragilidade dianle deles, nao surgem direlamenle da amea~a de superioridade fisica que as demais realmente represenlem
- embors, sem duvida, tcoha suas origens numa compulsao fisica, os inferioridade corporal da criaorr8 Crente aos pais ou mestres. Nos adultns, pacem, a
impotencia resulta do fato de que as pessoas cuja superioridade se terne esmo

de acordo com a proprio superego da pessoa, com a agencia de aUlolintita~ao
implantada no indivlduo par oulros de quem ele foi dependenle, que exerciam
poder e possulam superioridade sabre ele. De conformidade com isso, a ansiedade
que denominamos de "vergonha" e profundamenle velada " visla dos outros.
Por forle que seja, nunca e expressada em geslos violenlos. A vergonha lira sua
colora~ao espedfica do falo de que a pessoa que a sente fez ou ests presles a
fazer alguma coisa que a faz enlrar em choque com pessoas a quem estli Iigada
de uma forma ou de outra, e consigo mesma, com

0

setor de sua consciencia

medianle 0 qual controla a si mesma. 0 conflilo expressado no par vergonha-medo
nao e apenas um choque do indivlduo com a opiniao social prevalecenle: seu
proprio comportamenlo colocou-o em conflito com a parte de si mesmo que
representa essa opiniao. E um conflito denlro de sua propria personalidade. Ele
mesmo se reconhece como inferior. Teme perder

0

aIDor e respeito dos demais,

a quem atribui ou alribuiu valor. A atilude dessas pessoas precipilou nele uma
alitude denlro de si que ele automalicamente adota em rela~ao a si mesmo. E e
isso 0 que 0 lorna lao impotente diante de gestos de superioridade de oulras
pessoas que, de alguma maneira, deflagram nele esse automatismo.
Isso tambern explica por que 0 medo de transgredir as proibiyoes sociais
assume mais claramente 0 carater de vergonha quanto mais perfeitamente as
restriyocs extemas foram transformadas, pela estrutura da sociedade, em autorcstriyoes, e quanta mais abrangente e diferenciado se tornou 0 circnlo de
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auto-restrl90es onde se manifesta a conduta da pessoa. A tensio intema, a agita9io
que surge em todos os casos em que a pessoa se sente compelida a escapar desse
espa90 fechado, ou quando ja fez isso, varia em for9a de acordo com a gravidade
da proibi9io social e 0 grau de autocontrole. Na vida comum, chamamos essa
aglta9iio de vergonha apenas em certos contextos e, aelma de tudo, qu~ndo ela
se reveste de um certo grau de for9a, embora, em termos de sua estrutura: seja
sempre, a despelto de suas muitas nuan9as e grans, 0 mesmo evento. Tal como
lodas as auto-restriyOes, encoDtra-se em forma menas regular, menos uniforme
e menos geral em nlvels mais simples de desenvolvimento social. Tal como essas
restrl93es, as tensoes e medos desse tipo emergem mals c1aramente a cadll arranco
do processo clvilizador e, fmalmente, prOOomlnam sobre outras tensoes e medos
- prlnelpalmente, sobre 0 mOOo flsico a outras pessoas. Dominam mais na
medida em que siio paelficadas areas malores e aumenta a importiincia, na
modela9iio da pessoa, das Iimita90es mals comuns que sobem a primelro plano
na sociedade quando os representantes do monop6lio da for9a flslca passam a
exercer regularmente seu controle como se estivessem nos bastidores - na
mOOlda, numa palavra, em que progrlde a e1viliza9iio da conduta. Da mesma
manelra que s6 podemos falar em "razio" conjugando-a com progressos na
raclonaliza9iio e na forma9iio de fun90es que exlgem esplrito de prevls~o e
modera9i1o, s6 podemos falar em vergonha conjugando-a com sua soelogenese,
com os arrancos nos quais avan9a 0 patamar da vergonha, ou pelo menos ele se
move, e a estrutura e 0 padrio de autolimita90es mudam em determinada dire9iio,
reproduzindo-se dal em dlante da mesma forma num perlodo de tempo maior ou
Menor. A raclonaliza9iio e 0 avan90 dos patamares da vergonha e da repugnanela
expressam uma dImlnui9iio do medo flsico direto a outras pessoas e uma
consolida9io das ansledades interiores automatizadas, das compulsoes que 0
indivlduo agora exerce sobre sl mesmo. Em ambas, sio igualmente manifestadas
a capacldade de prevlsiio maior e mals diferenelada e a vlsio a longo prazo que
se tomam necessarlas a fim de que grupos de pessoas cada vez malores possam
preservar sua exlstencia social numa socledade crescentemente dlferenciada. Nao
e dlflcil explicar como se ligam essas mudan9as psicol6glcas aparentemente tio
dlferentes. Ambas, tanto a Intensifica9ao da vergonha como 0 aumento da
racionalizayiio, constituem distintos aspectos da crescente cisao que ocorre DS
personalidade do Indlvlduo com 0 aumento da divisio de fun9Des, distintos
aspectos da diferencia9io sempre maior entre pulsDes e controle de pulsDes, entre
as fun90es do "Id", "ego" ou "superego". Quanto mais avan9a essa diferencia9iio na auto-orienta9iio do indlvlduo, mais c1aramente assume uma fun9iio dupla
aquele setor das fun90es controladoras que, em sentido amplo, e chamado de
u ego" e, em sentido mais eslreito, "superego". Por urn lado, esse setor fonna
o centro a partir do qual a pessoa regula suas relsyoes com outros seres, vivos
>

au nio, e, por outro, forma 0 centro a partir da qual eIa, em parle conscientemente
e ate cerlo pooto automatics e inconscientemente, controls sua "vida interior'"

seus proprlos sentimentos e Impulsos. A camada de fun9Des pslcol6gicas que, no
curso da transfonnsyao social que acima descrevemos, gradualmente se diferencia
das pulsoes, as funr;oes do ego ou superego, tern, em outras palavras, uma dupla
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tarefa a curnprir na personalidade do indivlduo: implementam ao mesmo tempo urna
polltica Interna e urna polltica externa - as quais, al6m de tudo, nem sempre estao
em harmonia e freqiientemente se chocam. Isso explica 0 fato de que, no mesmo
perlodo socio-historlco no qual a racionaliza9iio faz vlslveis progressos, tamb6m
se observa um avan90 no patamar da vergonha e repugniincia. E tambCm que,
neste particular, como sempre - de acordo com a r~gra sociogenetica basica um processo correspondente possa ser observado mesmo hoje na vida de cada
crian9a: a racionaliza9iio da conduta 6 uma expressiio da polltica externa da
mesma forma9iio de superego cuja polltica interna se expressa no avan90 do
patamar da vergonha.
A partir deste ponto, muitas e grandes cadeias de pensamento se ramificam
em diferentes dire90es. Resta demonstrar como esse aumento de diferencia9iio
na personalidade se manifesta na transforma9iio de determinadas pulsoes. Acima
de tudo, precisa ser demonstrado como leva a uma transforma9iio dos impulsos
sexuais e ao aumento dos sentimentos de vergonha nas rela90es entre os dois
sexos: Tera que ser suficiente indicar aqui algumas das prlncipais Iiga90es entre
os processos sociais descritos acima e esse avanr;o da fronteira da vergonha e
da repugniincia.
Mesmo na historia mais recente do Ocidente, os sentimentos de vergonha niio
foram sempre instilados da mesma maneira na personalidade. Para mencionar

.,.

Este problema particular, imponante como seja, leni que ser deixado de lado, por ora. Sua
exige urna descri~iio e anlilise exatas das mudan~s que a estrotura da familia e todo
o relacionamento entre os sexos sofreram no curso da historia do Ocidente. Exige. atem do
mais, urn estudo das mudan~as 08 educa~ao de crian~as e desenvolvimento de adolescentes. 0
material coletado para esclarecer esse aspecto do processo civilizador, e as amUises que lomou
possive1, foram volumosos demais e amea~aram deslocar a linha de indaga~iio principal deste
estudo. Mas encontrarao seu lugar em oulro volume.
o mesmo se aplica a linha de classe media do processo civilizador, com as mudan~as que
gerou nas classes burguesas urbanas e na aristocracia nao-cortess senhora das teTTas. Muilo
embora, tambem nessas classes, tal transfonna~ao da conduta e da estrutura das fun~oes
psicol6gicas esteja ligada a uma reestnltura~iio hist6rica especifica de todD 0 tecido social do
Ocidente, ainda assim - confonne jli mencionamos vlirias vezes -, a linha de classe media
niio-cortesii de civi1iza~ao segue wn padriio diferente da linha cortesli. Acima de tudo, 0
tratamento da sexualidade na primeira nao e 0 mesmo que na ultima - em parte devido a uma
estrutura familiar diferente e ate ceno ponto por causa do tipo diferente de espirito de previslio
que as fun~oes profissionais de classe media exigem. Algo parecido surge se investigamos a
transfonna~iio civilizadora da religiao no Ocidente. A mudan~a nos sentimentos- religiosos, il
qual a sociologia dedicou ate agora a sua maior aten~iio, - 0 aumento da interioriza~ao e
racionaliza~ao manifestado nos varios movimentos puritanos e protestan(es, '- obviamente
esteve ligada a certas mudan~as na situa~iio e estrutura da classe media. A mudan~a correspondente no Catolicismo, como se ve, por exemplo, ns forma pela qual os jesuitas adquiriram sua
posi~ao de poder, parece ter ocorrido em contacto mais estreito com os orgaos centrais
absolutistas, de uma maneira favorecida pela estrutura hierarquica e centralizadora da Igreja
Catolica. Esses problemas, igualmente, so serao resolvidos quando tivermos urn quadro geral
mais precise do entrela~amento dessas duas linhas de civiliza~ao, a niio-cortesa e de classe
media e a cortesii, deixando de lado por ora 0 movimento civilizador nos estratos operaTio e
campones, que emergiu mais lentamente e muito mais tarde. (Nota do autor d tradufdo inglesa.)
e1ucida~8o
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apenas uma diferen98, nio roi da mesma maneira que foram inculcados Da
sociedade hierarquica constitulda de estados e na ordem industrializada burguesa
que a substituiu.
Os exemplos citados antes, e acima de tudo os que mostram diferen9as no
desenvolvimenlo do sentimento de vergonba no tocante A exposi9ilo de certas
partes do corpo,'" dilo-nos certa ideia dessas mudan9as. Na sociedade de corte,
a vergonba com a exposi9ilo de certas partes era, em conformidade com a estrutura
dessa sociedade, ainda largamente restrita dentro de limites do estado ou
hiertlrquicos. A exposi9ilo do corpo na presen9a de inferiores, como, por exemplo,
do rei na frente de um ministro, ainda nilo estava sujeita a uma proibi9ilo social
finito rigoross, nem, numa fase anterior, a exposi~io do homem diaDte de uma

mulber socialmente mais fraca e de classe inferior. Dada essa minima dependencia
funcional face a pessoas de categoria mais baixa, a exposi9ilo ainda nilo despertava
sentimentos de inferioridade ou vergonba, e podia ate ser considerada, como
declara Della Casa, como um sinal de benevolencia para com 0 inferior. A
exposi9ilo por alguem de categoria inferior diante de um superior, por outro lade,
ou mesmo diante de pessoas de igual categoria, foi sendo banida da vida social,
como um sinal de falta de respeito. Profligada como transgressilo, passou a
provocar medo. S6 quando os muros entre os estados rulram, quando a dependencia funcional de todos face a todos aumentou e todos os membros da sociedade
se tomaram varias grans mais iguais, e que esSs exposi'r80, excetuados cerlos
enclaves mais estreitos, passon a ser uma transgressiio na presen~a de qualquer
ontra pessoa. S6 entilo esse comportamento licou tilo profundamente associado
ao medo no indivlduo, desde uma terna idade, que 0 carater social da proibi9ilo
desapareceu inteiramente de sua consciencia, surgindo a vergonha como urn
comando partido de dentro de si mesmo.
E 0 mesmo se aplica no tocante ao embara90, que e contrapartida inseparavel
da vergonba. Da mesma maneira que esta ultima surge quando alguem infringe
proibi90es de seu proprio ser e da sociedade, a primeira ocorre quando alguma
coisa fora do indivlduo invade sua zona de perigo, constitulda de forroas de
comportamento, ohjClOS, inclinayoes, que foram previamente investidos de merlo
pelo ambiente, ate que esse merlo - sob a forma de reflexa condicionado - se
reproduz automaticamente em certas ocasioes. 0 embara~o e 0 desagrado ou a
ansiedade que surgem quando outra pessoa amea~a ignorar, ou ignora, proibi~oes

da sociedade representadas pelo pr6prio superego da pessoa. E esses sentimentos,
tambem, tomam-se cada vez mais diversificados e abrangentes quanta mais

extensa e sutilmente diferenciada for a zona de perigo pela qual a conduta do
indivlduo e regulada e moldada, e mais avan9ar a civiliza9ilo da conduta.
Mostramos ja, atraves de uma serie de exemplos, que, a partir do seculo XVI,
a fronteira da vergonba e do embara90 come90u a estender-se mais rapidamente.
Neste caso, tambem, as .cadeias de pensamento come'taram lentamente a confluir.

o avan90

coincidiu com a acelerada transforroa9ilo da. classe alta em classe de
cortesilos. Foi a epoca em que as cadeias de dependencia que se cruzavam no

indivfduo se tomaram mais densas e tongas, em que as pessoas foram -se ligando
cada vez mais umas as outras e aurnentou a compulsao para 0 autocontrole. Com
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a dependencia mutua, as pessoas passaram a se observar mals, as senslbllidades
e as prolbl90es tomaram-se mals dlferencladas e, Igualmente, tomaram-se mais
sutls e dlverslficadas as razlies para a vergonba e 0 embara90 provocadas pela
conduta de outras pessoas.
Observamos anterlonnente que, com 0 aumento da dlvlsio de fun90es e a
malor integra9io das pessoas, dimlnuiram os grandes contrastes entre as dlferentes
classes e paises, enquanto se multipllcavam as nuan9as, as varledades, de sua
modela9io no contexto da clvlliza9io. Neste particular, encontramos uma tendencla analoga no desenvolvlmento da condulll e dos sentimentos d~ Indlviduo.
A medlda que se abrandavam os contrastes na conduta Individual, e que as
flutua90es mals vlolentas do prazer ou desagrado eram contidas, moderadas e
mudadas pelo autocontrole, aumentavam a senslbllldade e as grada90es ou
nuan9as da conduta, mals flnamente se sintonizavam as pessoas a cada p~queno
gesto e forma, e mals complexa se tomava sua experiencla de sl mesmas e do
Mundo em que vlvlam em nivels que.antes bavlam sldo ocultados da consclencla
pelo veu de em090es fortes.
Esclarecendo este ponto com urn exemplo obvlo: os povos "primltivos" sentem
os aconteclmentos humanos e naturals - denlrO do cfrculo relativamente estreito
que para eles se reveste da Importincia vital (estreito, porque suas cadelas de
dependencia sio relativamente curta&) - de uma manelra que, sob alguns
aspectos, e mnito mals dlferenciada do que a de "povos" civllizados. A
diferencia9Bo varia, dependendo de estarmos Ildando com agricultores, ca9adores
ou pastores, por exemplo. Mas como quer que seja, podemos dizer, em termos
gerais, que, na medlda em que e de vitallmportincia para 0 grupo, a capacldade
dos primltivos para distinguir as colsas na floresta e no campo, seja uma arvore,
sons, cheiros au movimentos, e mais desenvolvida do que nos ucivilizados".
Mas, entre as mais primitivos, a esfers natural e ainda uma zona de perigo,
repleta de medos que os mais civillzados ja nio sentem. Isso tem umalmporllincia
decisiva para 0 que deixa au nia de sec percebido. A maDeira como se sentia a
"natureza" foi afetada de modo fundamental, alnda devagar nos fins da Idade
Media e cada vez mals depressa a partir do seculo XVI, pela crescente pacifica9io
das areas babitadas. So entio as florestas, campinas e montanbas foram deixando
de ser zonas altamente perigosas, onde a ansiedade e 0 medo estavam constantemente presentes os vida do individuo. Ao se adensarem a cede de estradas,
bern como a interdependencia social em geral, os baroes salteadores e as animais
de press via desaparecendoj as florestas e 0 campo deixam de sec 0 cenario de

paixiies desenfreadas, de persegui9io selvagem entre bomem e animal, de alegrias
e medo alucinantes; moldando-se pelo enlte(a9amento de atividades pacfficas como a produyio de bens, 0 comercio e 0 transporte -, 8 homens pacificados
aparece uma natureza igualmente apaziguada,· que eles podem enxergar de urns

nova maneira. Ela se toma - dada a crescente lmporliincia que 0 olbo adquire
como mediador do prazer, ante a gradativa modera9io das em090es -, em alto
grau, objelo de prazer visual. Alem disso, as pessoas - mais exalamente, os
citadinos, para quem a f10resta e 0 campo nio sio 0 ambiente da vida diaria,
mas locais de reIsxamento - tomam-se mals sensiveis e come98m aver 0 campo
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aberto de formamais diferenciada, num nlvel que antes Ihes era vedado pelo
perigo e pelo entrechoque de paixoes imoderadas. Sentem prazer na harmonia
de cores e linhas, tornam-se senslveis A beleza da natureza, tem os sentimentos
afetados pelos matizes e formas mutliveis das nuvens e 0 jogo de luzes nas folhas
de uma arvore.
Na esteira da pacifica~o, mudou tambo!m a sensibilidade das pessoas Aconduta
flocial. Os medos interlores crescem na mesma medida que diminuem os exteriores
- os medos de urn setor da personalidade no lugar dos de outro. Como resultado
dessas tensties internas, as pessoas come~aram a sentir experiencias umas das
outras que haviam sido vedadas enquanto enfrentavam constantemente serias e
inescapaveis amea~s de origem externa. Assim, grande parte das tensoes que
antes se liberavam diretamente no combate de urn homem com outro tinham que
se resolver, convertidas em tensiio interior, ns luta do individuo consigo mesmo.

A vida social deixou de ser urna zona de perigo - na qual os regabof~s, as
dan~as e os prazeres ruidosos, stlbita e freqUentemente, se transformavam em
fUria, pancadaria e assassinato - e tornou-se urn tipo diferente de zona de perigo,
se

0

indivfduo nio conseguia conter-se

0

suficiente, se tocava pontos sensiveis,

tais como sua pr6pria fronteira de vergonha ou 0 patamar de embara~o de outrem.
Em certo sentido, a zona de perigo agora passava dentro do self de cada indivlduo.
Por isso mesmo, as pessoas ficaram sensiveis a distin~oes que antes mal
penetravam Da consciencia. Da mesma maneira que a natureza passara a ser,
mals do que antes, uma fonte de prazer mediada pelo olho, as pessoas tornaram-se
fonte de prazer visual, ou de um desagrado visualmente despertado. .0 medo
direto inspirado no homem pelo homem diminuiu, e 0 medo interno mediado
pelo olho e pelo superego crescia na mesma medida.
Ao tempo em que

vida diaria,

0

emprego de srmas em cambate era uma experiencia da

pequeno gesto de passar a alguem uma faca na mesa (para ficar
com apenas urn dos exemplos que ja mencionamos) nao tinha maior importancia.
Restringindo-s.e cada vez mais 0 uso deiss, a medida que as pressoes extemas e
internas tornavam as manifesta~oes de raiva atraves do ataque f1sico cada vez
0

roais diffceis, as pessoas gradualmente adquiriram maior sensibilidade a tudo

0

que lembrasse urn ataque. 0 simples geslO de ataque tocava a zona de perigo:
tornou-se constrangedor alguem passar uma faca a outra pessoa com a ponta
virada para ela.l<> A partir do pequeno c1rculo altamente senslvel da alta sociedade
de corte, para 0 qual essa sensibilidade tambem se revestia de urn valor de
prestigio, e -exatamente por essa razao constituia urn meio de distinguir-se

cultivado, essa

proibi~iio

gradualmente se disseminou por toda a sociedade

civilizada. Dessa maneira, associa~oes agressivas, impregnadas por outras origiminas da camada de impulsos elementares, comhinaram-se, para despertar a
ansiedade, com tensoes despertadas pelo status.
"A maneira como 0 usa da faca depois se restringiu gradualmente, como rona
de perigo, por urn muro de proibi~6est ja foi mostrada com varios exemplos.
Constitui questiio aherta ate que ponto t na aristocracia de corle t a remincia a
violencia fisica continuou se devendo a urna compulsao externa. e em que medida
ja se convert~ra em limita~iio interna. A despeito de todas as restri~oes, 0 uso
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da faca de mesa, como 0 da adaga, ainda era muito comum. Da mesma maneira
que a ca~a e a morte de animais ainda constituiam um divertimento permilido e
comum para os senhores da terra, 0 trinchamento de animais mortos • mesa
continuava dentro da zona das coisas autorizadas e nilo causava repugnlincia.
Depois, com a lenta ascensilo das classes burguesas, para as quais pela pr6pria
natureza de suas fun~Oes socials, a pacifica~ilo e a gera~ilo de limila~oes Intemas
eram muito mais complexas e compuls6rias, 0 trinchamento de animais foi sendo
repelido das cenas da vida social (ainda que em certos paises, especialmente na
Inglalerra, como aconlece com tanla freqUencia, alguns dos costumes antigos
sobrevivam incorporados 80S novos) e 0 usa da Caca, Da verdade 0 simples fato
de segura-la, passou a ser evitado em todos os casos em que nilo fosse inteiramenle
indispensave). Crescia a sensibilidade nessa dire~ilo.
o exemplo acima e apenas um dentre os multos aspectos espedficos da
transforma~o estrutural da sociedade que denotamos pela deusa palavra "civiliza~ilo". Em parte alguma da sociedade humana bIi um ponto zero de medo de
potencias exlemas ou de ansiedades intemas automatizadas. Embora estes dois
medos possam sel sentidos como muito diferentes, sao, no fim, inseparaveis. 0
que acontece no curso do processo civilizador nilo e 0 desaparecimento de urn
e 0 aparecimento de outro. 0 que muda e simplesmente a propor~ilo entre os
medos de origem extema e os que sao gerados dentro da pessoa, e a estrutura
que as srticula. 0 temor de potencias eXlemas diminui, sem jamais desaparecer.
As ansiedades jamais ausentes, latentes au resis, provocadas pela teosao entre
paixoes e fun~oes de contrale das paixoes, tornam~se relativamente mais fortes,
gerais e continuas. A documenta~ilo sobre 0 avan~o das fronteiras da vergonha
e do embara~o encontrada no primeiro volume deste estudo consiste, na verdade,
apenas de exemplos c1aros e simples da dire~ilo e estrutura de uma mudan~a na
personalidade humana que lambem poderia ser demonstrada no tocante a muitos
outros aspectos. Uma estrutura muito semelhante, por exemplo, e exibida pela
transi~ilo da forma~ilo do superego cat6lico medieval para 0 protestante. Esse
fato, tambem, mostra uma forte mudan~a no rumo da internaliza~ilo dos medos.
Em tudo isso, uma coisa certamente nilo se deve ignorar: 0 fato de que hoje,
como antigamenle, todas as formas de ansiedades internas no adulto eslilo
vinculadas 80 merlo que a crian~a scotia de outras pessoas, de potencias extemas.

VII
Restri~oes

Crescentes it Classe Alta: Pressoes Crescentes
a Partir de Baixo

Observamos antes que, em certas represenla~oes graficas"· atribuldas a c1asse
alta cavaleirosa cortesil dos fins da Idade Media, a retrala~ilo de individuos da
c1asse inferior e de seus gestos ainda nilo se considerava algo especialmente

------~~-~

•
teoria dos processos civilizadores

249

repugnante, ao passo que a sele~iio mais rigorosa correspondente Aestrutura de
repugniincia da classe alta da corte absolutiSla s6 permitia que se expressassem
na arte gestos nobres, calmos, refinados, enquanto tudo 0 mals que lembrasse as
classes inferiores, tudo de carater vulgar, era manlido a distiincia.
Esse asco do vulgar, essa crescente sensibilidade a tudo 0 que correspondesse
ao menor refinamento das classes mais baixas saturava todss as esferas da condula
social na classe alta de corte. Mostramos com delalhes"l como isso se manlfeslava, por exemplo, na maneira como a corte modelava a fala. Ninguem dizia,
explicava uma dama da corte, "un mien ami" ou "Ie pauvre deffunct":' isso
"chelrava a burguesia". Ese 0 burgues protestava, se respondia que, afinal de
contas, muitas pessoas da boa sociedade usavaro essas expressoes, podia anvir
o seguinte: "ti bem possivel que haja certo n6mero de pessoas decentes que niio
possuem suficiente capacidade de aprecia~iio para a delicadeza de nossa lingua.
Essa 'delicadeza'... e confiada apenas a uns poucos".
Essas palavras siio categ6ricas, como alias as pr6prias exigencias dessa
sensibilidade. As pessoas que escolbem, dessa maneira, 0 modo de falar, nao
podem nem sequer tenlam justificar por que, num dado caso, eSla forma de
palavra e agradavel e aquela e desagradavel. Sua sensibilidade especifica eslli
profundamente ligada A regula~iio e transfortna~ao mais lntensas dos impulsos
da libido, ImPOSlaS a elas por sua situa~iio social especifica. A certeza com que
podem dizer "Esta combina~iio de palavras parece boa, essas cores foram mal
escolhidas", a seguran~a de seu bom gosto, enfim, tem origem mais numa
instiincia de auto-regula~ao que opera mais ou menos inconscientemente do que
numa reflexiio consciente. Mas aqui lambem e claro que foram primeiro os
pequenos circulos da sociedade de corte os que escutaram com uma nova
sensibilidade as nuan~as de ritmo, tom e signlfica~ao da palavra falada e escrita,
e que essa sensibilidade, esse "bom gosto", Iinham lambem valor de prestlgio
para esses circulos. Thdo 0 que fere seu palamar de embara~o cheira a burguesia,
e socialmente inferior e, da mesma fortna, tudo 0 que e burgues afela seu patamar
de embara~o. ti a necessidade de distinguir-se de tudo que e burgues que agu~a
essa sensibilidade. ti a estrutura especifica da vida na corte - segundo a quai
nao e a competencia profissional, nero mesmo a posse de dinheiro, mas a conduta
social polida, que conslitui 0 principal instrumento na competi~ao por prestlgio
e favor - que fornece ocasiao para 0 refinamento do gosto.
No curso deste estudo, indicamos, atraves de certo mimero de exemplos, que,
a partir do seculo XVI, 0 padriio de condula social foi colhido por um movimento
mais rapido, asslm permanecendo nos sCeulos XVII e XVIII, e que, no correr
dos seculos XVIII e XIX, ele se difundiu, transformado em alguns aspectos, por
toda a sociedade do Ocidente. Esse aumento das restri~iies e das transforma~iies
da libido come~ou com a conversiio da nobreza cavaleirosa em nobreza de corte.
Manteve estreila rela~iio com " mudan~a, ja discutida, nas rela~iies entre a classe
alta e outros' gropos funcionais. A sociedade marcial cortes nao passon nem

* Literalmente., "um amigo meu" ou
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remotamente pela rnesma pressio que a aristocracia de corte, nia viveu Dada

parecido com a mesma interdependencia face aos estratos burgueses. Essa classe
superior cortesi foi uma forma social numa cadeia muito mais densa de
interdependencias. Estava presa numa pin9a que compreendia, por um lado, 0
suserano, de cujo favor dependia e, por outro, os principilis grupos burgueses,
com suas vantagens economicas, grupos estes que estavam pressionando de bilixo
para cima e contestando a posi9io da aristocracia. A15. tensOes entre a aristocracia
de corle e os c1rculos burgueses, porem, nio aumentaram apenas em fins do
seculo XVIII ou come9Qs do seculo XIX. Desde 0 inlcio, a existencia dessa
aristocracia foi forte e constantemente amea9ada pelas ambiciosas classes burguesas. Na verdade, a transforma9io da nobreza guerreira em cortesi ocorreu
apenas em combina9io com 0 aumento da pressio de baixo para cima, aplicada
pelos estratos burgueses. A existencia de alto grau de interdependencia e tensio
entre nobres e burgueses foi um elemento constituinte bllsico do carater corlesao
dos principais grupos da nobreza.
Nio devemos nos deixar enganar pelo fato de que foram precisos seculos para
que esse incessante cabo-de-guerra entre nobres e burgueses se decidisse em
favor de alguns dos ultimos. Nem devemos ser induzidos ao erro pelo fato de
que as restri9aes a classe alta, a interdependencia funcional e a tensio latente
entre diferentes estratos na sociedade absolutista fossem menores do que em
varias outras sociedades nacionilis dos seculos XIX e XX. Em compara9io com
as limita90es funcionilis a nobreza guerreira medieval, ja eram muito grandes as
sofridas pela aristocracia de corte. As tensaes sociais, sobretudo entre nobreza
e burguesia, assumiram um carater distinto com 0 aumento da pacifica9ao da
sociedade.
Ate a epoca em que 0 controle dos instrumentos de violencia flsica - armas
e tropas - passou a ser altamente centralizado, as tensaes sociais explodiam
repetidamente em a90es belicosas. Determinados grupos sociilis, comunidades de
artesaos e seus seOOores feudais, cidades e cavaleiros, enfrentavam-se como
centros de poder que - 0 que s6 Estados faciam mais tarde - teriam que sempre
estar dispostos a resolver pela for9a das armas suas divergencias de interesses.
as temores despertados nessa estrutura de tensOes sociilis ainda podiam ser
Iiberados facil e freqUentemente pela a9io militar e pela for9S flsica direta. Com
a gradual consolida9io dos monop6lios de poder e a crescente interdependencia
funcional entre nobreza e burguesia, tudo isso mudou. A15. tensaes se abrandaram.
86 em raras ocasiOes eram resolvidas pela violencia flsica. Por isso mesmo,
manifestavam-se segundo uma pressao constante, que cada membro individual
da nobreza teria que absorver pessoalmente. Com essa transforma9io nos
.relacionamentos. as temores sociais deixaram de parecer chamas que rebentam

de repente, ardem com intensidade e logo se extinguem, mas apenas para
ressurgirem com a meSm8 rapidez, tomando-se, em vei disso, uma especie de

fogo de monturo, cujas chamas nio se veem e raramente irrompem a vista de
todos.
. Desse ponto de vista, igualmente, a aristocracia de corte constituiu urn tipo
de classe alta diferente da classe dos guerreiros livres da Idade Media. Constituiu
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a prlmeira das classes superiores mais limitadas, a que se seguiriam, nos tempos
modemos, outras ainda mais agrilhoadas. Estava amea~da, mals dlrela e
fortemente do que os guerreiros livres, pelas classes burguesas, na base mesma
de sua exlstencia social, os privileglos. la em data ti~ remota como os seculos
XVI e XVll na Fran~a, observava-se, entre alguns dos principals grupos
.burgueses, sobretudo nas altas cortes judlclarid e admiolstrativas, um intenso
desejo de se estabelecerem no lugar da nobreza da espada, ou pelo menos a seu
lado, como classe superior do pals. A polltica desses estratos burgueses. vlsava
principalmente a aumentar seus pr6prios privlleglos a expensas da velha nobreza,
embora continuassem - 0 que dava ao relaclonamento entre ambas um carater
peculiarmente amblvalente - lIgados II velha nobreza por certo nllmero de frentes
socials comuns. Exatamenle por essa razio, os temores que essas tensOes
Incessantes trazlam conslgo expressavam-se, nesses estratos burgueses, apenas
de forma disfar~ada, controlada por fortes Impulsos do superego. E Isso se
aplicava alnda mals II nobreza autentiea, que estava na defenslva e na qual 0
choque da derrota e da perda, que sofrera com a pacll1ea~io e sua transforma~io
em elite de corte, hli'muito tempo mostrava seus efeltos, Os arlstoeratas de corte,
Igualmente, tinbam que conler com malor ou menor exlto dentro de sl mesmos
a aglta~io provocada pelo constante cabo-de-guerra quetravavam com.os grupes
burgueses, Dada essa estrutura de Interdependenclas, a tensio social produzia
uma forte tensio imerna nos membros da classe alta amea~da. Esses re.cclos
mergulhavam em parte, embora nunea Intelramente, nas zonas inconscientes da
personalidade, delas reemergindo apenas em forma modil1cada, como automatismos especll1cos de aulocontrole. Mostravam-se, por exemplo, na particular
senslbilidade da aristocracla de corte a tudo 0 que, mesmo remotamente,
amea~asse os privileglos hercdltlirlos em que se baseava sua exlstencia. Maolfestavam-se nos gestos carregados de asco dlante de tudo 0 que "chelrasse a
burguesla". E eram em parte responslivels pelo fato de que a arlstocracla de·
corte era tiio mais senslvel aos geslos das classes mals baixas do que a nobreza
marcial da Idade Media que, rigorosa e enfaticamente, exclula de sua esfera de
vida tudo 0 que fosse "vulgar". Flnalmente, esse medo social que ardla
permanentemente em fogo lento constitulu uma das mals poderosas fo~as
motrizes do controle social que todos os membros da classe superior exerclam
sobre sl mesmos e sobre outros membros do clrculo em que vlvlam. Expressava-se
na lutensa vlgiliincia com que observavam e poliam tudo 0 que os dlstingula das
pessoas de categoria mals baixa; nio apenas nos sinals eXlemos de status, mas
tambc!m na fala, nos gestos, nas distra~Oes e manelras. A pressio constante
exercida a partir de baixo e 0 medo que Induzla em clma foram, em uma palavra,
algumas das mals fortes for~as propulsoras - embora nio as lIolcas - do refmamento especlficamente civilizado que distingulu os membros dessa c1asse superior das outras e, I1nalmenle, para eles se tomou como que uma segunda natureza.
Isto porque a principal fun~io da arislocracla de corte - a fun~io que
desempenbava para 0 poderoso suserano - era exatamente distinguir-se, conservar-se como unia forma~io social II parte, um contrapeso II burguesla. Tinba
Intelra liberdade para gastar 0 tempo refmando a conduta social distintiva, das
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boas maneiras e do born gosto. Js. os estratos burgueses em 8ft30 dispunham de
menos tempo para aprimoesr conduta e g08to, porquanto cram classes profissionais. Nao obstante, .tiveram tambem inicialmente por ideal viver como a aristocracia, exclusivamente de pensoes, e ganhsr acesso ao cirenlo da corte, que

continuava a ser 0 modelo para grande parte da burguesia ambiciosa. Sens
membros se transformaram em "gentis-homens burgueses··. Macaqueavam a
nobreza e suas maneiras. Mas era exatamente isso 0 que tomava in1.iteis os modismos
de conduta continuamente aprimorados nos circulos da corte como meios de
distinguir-se 0 indivlduo dos demais, - e por isso os grupos nobres eram foryados
a .reflnae ainda mais a conduta. Repetidamente, costumes antes considerados
urefinarlos" tomavam-se "vulgares". As maneiras cram polidas incessantemente
e,o patamar do embaraero avanerava sem cessar, atc que finalmente, com a queda
da sociedade de cortesa absolutista com a Revoluerao Francesa, esse movimento
em espiral chegou ao fim ou, pelo menos, perdeu for~a. A for~a motriz que na
fase corte impelia a transfonnaerao civilizadora da nobreza - e com ela a fronteira
da vergonha e da repugnancia, como mostraram os exemplos no primeiro volume
- era acionada pela maior competi~ao pelos favores do indivlduo mais poderoso
dentro do pr6prio estrato da corte e pe1a constante pressao que vinha de baixo.
Nessa fase, a circula9QO de modelos ocorreu, como resultado da maior interdependencia e, pormnto, de contactos mais estreitos e mais constante tensip entre
as diferentes classes, com uma rapidez multo maior do que na Idade Media. As
"boas sociedades" que vieram ap6s a fase de corte entrela~aram-se, todas elas,
direta ou indiretamente, com a rede de ocupa\'3es profissionais e, mesmo que
uma orientaerao Ucortesa nunea estivesse inteiramente ausente, eSIa, nem de
longe, exerceu mais a mesma influencia. A partir desse momento, as profissoes
e 0 dinheiro passaram a ser as prineipais fontes de prestigio, e a arte, 0 refinamento
da conduta social, deixou de ter para a reputa~ao e 0 sucesso do indivlduo ·a
importiincia decisiva que possulra na sociedade de corte.
Em todos os estratos sociais, a area de conduta que tinha importiincia vital
para sens membros era a mais cuidadosa e intensamente trabalhada. A exatidao
com que, na sociedade de corte, cada movimento das maos a mesa, eada detalhe
de etiqueta e mesmo modismos de fala eram refinados, correspondia aimportancia
que todas essas fun~oes possu{am para os membros da corte tanto como meios
para distingui-los dos inferiores quanto como instrumentos de competil'iio pelo
favor real. 0 fino arranjo da casa ou parque, a omamenta~ao ostentosa ou intimista
- dependen.do da moda - dos quartos de dormir, a maneira espirituosa de levar
uma conversa' ou mesmo um caso amoroso, todos eles eram, na fase de corte,
mais que prazeres privados do indivlduo, genulnas exigencias vitais da posi~ao
social. Eram precondieroes para 0 respeito dos demais, para () sUCesso social que,
nessa esfers, desempenhava 0 mesmo papel que, oa sociedade burguesa, 0 sucesso
profissional.
No secnlo XIX, com a gradual asceodencia dos estratos economicos, comerciais e indnstriais burgueses, e a pressao cada vez maior que eles exerciam devido
ao acesso its mais altas posi~oes de poder no Estado, todas essas aptidoes deixaram
de ocupar lugar fundamental na existencia social das pessoas: nao eram mals de
U
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imporllincia decisiva para 0 sucesso ou 0 fracasso nas lutas por status e poder.
Outras aptidoes Ihes tomaram 0 lugar como aquelas das quais dependiam 0
sucesso ou 0 fTacasso os vida - aptidoes como a proficieocia ocupaciooal,
perlcia na luta competitiva por Opottunidades econ6micas, na aquisi9ao ou
controle da riqueza sob a forma· de capital, ou as qualidades altamente especiaIizadas necessarias para 0 progresso politico nas lutas partidarias ferozes, embora
reguladas, que caracterizam uma era de crescente democratiza9ao funcional.
Mnito embora a eslrutura de personalidade dos cortesaos fosse, em grande parte,
determinada pela necessidade de competir pelas oportunidades de obter status e
poder dentro dos tinicosmecanismos de govemo do periodo, a estmtura da
personalidade social dos estratos ascendentes da burguesia era motivada pela
competi9ao por maior parcela da crescente riqueza, sob a forma de capital, ou
por cargos e posi90es que dessem a seus ocupantes maiores oportunidades
polfticas ou administrativas de obter poder. Estas lutas competitivas, e outras
correlatas tomaram-se os principais fatores de Iimita90es que deixaram sua marca
sobre a personalidade do indivlduo. Mesmo que certos estratos da nova burguesia
econ6mica e polltica repetidamente criassem "boas sociedades" pr6prias e em
virtude disso desenvolvessem, ou absorvessem, algumas das aptidoes mais
altamente cultivadas nas sociedades aristocraticas, 0 padrao de Iimita90es sociais
que' pautava os membros dessa burguesia era, num aspecto decisivo, diferente
dos que vigoravam para os cortesios e os cavalheiros. A existeocia social destes
tiltimos nao se fundamentava apenas de facto numa renda nao-produzida pelo
trabalho: viver desta e, portanto, sem qualquer ocupa9ao tinha, nesses clrculos,
urn alto valor. Com a ascensao da burguesia econ6mica e polltica, mudou esse
ethos aristocratico. Esperava-se que seus membros, pelo menos os do sexo
masculino, trabalhassem para ganhar a vida, mesmo que formassem "boas
sociedades" pr6prias. Formas de sociabilidade, a omamenta9ao da casa, a etiqueta
nas visitas e 0 ritual a mesa foram, nesse momento, relegados a esfera da vida
privada. Estes fatores preservaram sua fun9ao vital de forma mais atuante na
sociedade nacional em que, a despeito da ascensao burguesa, as forma90es sociais
aristocraticas permaneceram por mais tempo e, mais vigorosamente vivas: ns
Inglaterra. Mas mesmo com 0 amalgama peculiar que se desenvolveu na Inglaterra
com a interpenetra9ao ao tonga dos seculos entre os modelos aristocratico e
burgues de conduta, lra90S de classe media gradualmente passaram para '0
primeiro plano. De modo geral, em todas as sociedades do Ocidente, com 0
declfnio da aristocracia mais pura, quando quer e como quer que isso tenha
acontecido, os modos de conduta e formas de afetividade que se desenvolveram
foram os necessarios ao desempenho de fun90es produtoras de renda e a execu9ao
de um trabalho precisamente regulado. Esse 0 motivo por que a sociedade
burguesa profissional assumiu, em tudo 0 que dizia respeito a conduta social, 0
ritual da sociedade de corte, mas sem desenvolve-Io com a mesma intensidade.
E foi tamMm 0 motivo por que 0 modelo de controle das em090es avan9Qu nessa
esfera apenas lentamente com a ascensao da burguesia profissional. Na sociedade
de corte, e em parte na inglesa, tambem, nao existia divisao da vida humana em
esferas profissional e privada. Ao se generalizar esss cisio, iniciou-se urns nova
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fase. no processo clvlllzador. 0 modelo de controle de em"9Oes necessarlo ao
trabalho profisslonal diferla em muhos aspeclos do que era Impasto pela fun9io
de cortesio e pelo jogo da vida na corte. 0 esfof90 requerido para a manulen9iio
da existencla social burguesa, II estabilldade das fun90es do superego, a Inlensidade do controle das em"9Oes e de sua transforma9iio, exigidos pelas fun90es
profisslonals e comerclals, foram, em suma, muilo maiores, a despello de um
certo relaxamento na esfera das manelras sociais, do que a correspondenle
estrutura da personaJldade social requerida pela vida do aristocrata de corte. Mais
6bvia ainda foi a diferen98 na regula9iio das rela9Cies sexuais. Nio obstante, a
modela9iio aristocratica de corle sobre a personaJldade passou, desta ou daquela
forma, para a burguesia profissionld, e foi alnda mals difundida por esta.
Descobrlmos essa impregna9iio de estratos mais amplos por formas de comportamento e controle de paix6es, que tinham origem na socIedade cortesi, princlpalmente em regi6es em que as cortes eram numerosas e rlcas e, correspondentemente, forte sua influencia como formadoras de estill> de vida. Paris e Viena
constilUlram exemplos disso. Foram sedes das duas grandes cortes absolutistas
rivals do seculo XVIII. Um eco de tudo isso pode ser ouvido ainda hoje nio 56
na reputa9io de que gozam como centros de "hom gosto" ou de indtistrias de
luxo, cujos prodUIoS se destinam especlalmenle ao uso de "mulheres finas", mas
mesmo no cultivo de relaclonamenros sexuais, no carater erotico da popula9io,
mesmo que a realidade neste particular talvez nio sejaa mesma que a reputa9iio
lio freqUenlemente explorada pela indtistria clnematografica.
Sob oma forma ou outra, contudo, os modelos de conduta da bonne compagnie
cortesi arlstocratica penetraram na sociedade industriallzadaem geral, mesmo
noscasos em que as cortes eram menos ricas, poderosas ou Infiuenles. 0 fato
de a conduta dos grupos ocldentals dominantes, 0 grau etlpo de seu controle de
paix6es demonstrarem allo grau de uniformidade, a despeito de todas as varia90es
nacionals, fol, em termos gerais, resultado da exlstencia de cadeias de dependencla multo .entrela9adas e longas, que Jlgavam as varias sociedades naclonals
do Ocidente. Nesse contexlo geral, porem, a fase de monop6l1os de poder
semlprlvados e de uma sociedade aristocratica de corle, com sua alta interdependencla em !oda a Europa, desempenhou om papel especial na modela9io da
conduta civilizada no OcIdenle. Essa socledade de corte exerceu pela prlmeira
vez, e em forma particularmente pura, oma fun9io que depois se transmitiu em
graus variavels e com numerosas modifica90es a estratos cada vez mals amplos
da socledade ocidental, a fun9iio de ums "boa sociedade", oma classe superior
sob pressiio de mulros lados, dos monop6J1os de tributa9iio e for9a f(slca, por
om lado, e pelas classes inferior e media em ascensio, por outro. A socledade
de corte foi realmente a prlmeira representanle de oma forma espec(fica de c1asse
superior que emergiu com mais c1areza quanto mals estreltamente, com 0 aomento
da dlvlsiio de fun90es, as diferentes classes socials se tomaram mutuamente
dependentes e malor se tomou 0 ntlmero de pessoas e de areas geograficas
colocadas em tal interdependencla. Precisamenle essa forma de c1asse superior
predominou, desse'momenlo em dlante, nas regl6es do Ocidenle. E os modelos
de autocontrole, desenvolvidos iniclalmente na sociedade aristocratica de corle
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para a esfera da sociabilidade, foram transmitidos de uma classe a outra, ajustados
e modificados, tal como a pr6pria fun~ao de classe superior. A heran~a .da
sociedade aristocratica teve maior au menor importincia, conforme seu carater
como "boa sociedade" tenha desempenhado um papel maior ou menor para a
classe ou na~ao. Como dissemos, isso aconteceu em grau variavel no tocante a
classes cada vez maiores e, finalmente, na~oes inteiras do Ocidente, sobretudo
aquelas na~oes que, tendo criado fortes instituif;oes centrais, logo se tomaram
potencias coloniais. Nelas houve um aumento - sob pressao da integra~ao social
corporificada na intensidade da concorrencia dentro da pr6pria classe alta e na
necessidade de preservar seu alto padrao de vida e prestlgio perante os estratos
mais baixos - de um tipo de controle social especlfico, de sensibilidade ao
comportamento de outros membros da pr6pria classe, de autocontrole individual
e de for~a do "superego" individual. Dessa maneira, modos de conduta da classe
superior aristocratica de corte fundiram-se com os dos varios estratos burgueses,
a medida que estes subiam para a posi~ao da primeira. A civilirt! foi incorporada
e perpetuada - com certas modifica~oes, dependendo da. silUa~ao de seu novo
hospedeiro - no que, nesse momenta, era chamado de "civiliza~io", ou mais
precisamente, de "conduta civilizada". Assim, a partir do seculo XIX, essas
Cannas civilizadas de conduta se disseminararn pelas classes ffiais baixas, em
ascensao, da sociedade do Ocidente e pelas diferentes classes nas colonias,
amalgamando-se com padroes nativos de conduta. Toda vez que isso acontecia,
a conduta da classe superior e dos grupos em ascensao se interpenetrava. 0
padrao de conduta da classe em ascensao, seus tipos de comando e proibi~oes,
refletiam em sua estrulUra a hist6ria da eleva~ao dessa classe. Assim aconteceu
que 0 "padrao tlpico de controle de paixoes e conduta" dos diferentes na~oes. estado industriaUzadas, seu "carater nacional", ainda representam a natureza das
anteriores rela~oes de poder entre nobreza e burguesia e 0 curso de lutas entre
elas, que duraram seculos, das quais um tipo especlfico de grupos de classe
media finalmente emergiu, durante algum tempo, como o sistema dominante.
Dando om tinico de muitos exemplos, 0 c6digo nacional de conduta e controle
de paixoes vigente nos Estados Unidos apresenta maior grau de caractedsticas
de classe media do que - a despelto de numerosas similaridades - 0 correspondente c6digo ingles. Na elabora~ao do c6digo ingle~, aspectos de origem
aristocratica fundiram-se com os provenientes da classe media - e isto e
c!,mpreenslvel, uma vez que, no desenvolvimento da sociedade inglesa, podemos
observar um processo continuo de assimila~iio, no correr do qual modelos da
classe superior (especialmente 0 c6digo de boas maneiras) foram adotados em
forma modificada por elementos da classe media, enquanto aspectos desta (como,
por exemplo, elementos do c6digo de moral) eram aceitos por elementos da classe
alta. Por isso mesmo, quando, no seculo XIX, aboUu-se a maioria dos privilegios
aristocraticos e a Inglaterra, com 0 aparecimento da classe operaria industrial,
tomou-se uma na~ao-estado, 0 c6digo nacional de conduta do pals e 0 controle
das paixiies mostraram, com grande clareza, 0 carater gradual do solu~o dos
conflitos entre as classes alta e media sob a forma, em curtas palavras, de uma
fusao pecuUar entre um c6digo de boas maneiras e outro de moral. ProcessoS
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analogos foram mostrados no Capitulo Um, do Volume I deste estudo, com
exemplos das dlferen9as entre os caracteres naclonals alemao e frances. Nao
seria diflcll cHar outros a respeHo do carater naclona! de outras na90es europeias.
Em ambos os casos, as ondas de expansao dos padroes de conduta clvilizada
para uma nova c1asse .fizeram-se acompanhar do aumento do poder social da
mesma e da e1eva9ao do seu padrao de vida ao da que estava aclma, ou pelo menos
nessa dJre9iio. Classes que vivem permanentemente em perigo de morrer de fome
ou de serem exterminadas por inimigos dificilmente podem desenvo!ver-se ou
manter essa autodiscipllna estllvel, caracterlstica dos tipos mais clvilizados de
conduta. Para isso e necessario instilar e manter uma agencia de superego mais
estllvel, urn padrao de vida relativamente alto e urn grau bern elevado de seguran9a.
Por mais complexa que possa parecer, a primeira vista, a influencia dos
processos entrela9ados, dentro dos quais a clviliza9ao da condUla e da experiencia
ocorreu nas sociedades europeias, as conexoes basicas Sao muito c1aras. Todas
as distintas tendencias mencionadas ate agora, como, por exemplo, a Icnta
e1eva9ao dos padroes de vida de grandes segmentos da popula9ao, a maior
dependencia funcional da c1asse superior, ou a crescente estabilidade instaurada
pelos monopOlios centrais, todas elas foram parte e conseqllencla de uma divisao
de fun90es que progrediu ora mais ora menos rapidamente. Com a divisao de
fun90es, aumentou a produtividade do trabalho. A maior prodUlividade era
precondi9ao para a eleva9ao dos padroes de vida de classes que cresciam em
Dumelo; com a divisao de fun~oes, acentuou-se a dependencia das classes
superiores; e s6 num estagio muito adiantado dessa divisao de fun90es e que,
finalmenle, tomou-se posslvel a forma9ao de monop6lios mais .estllveis de for9a
flsica e tributa9iio, dotados de administra90es altamente especializadas, isto e, a
forma9ao de Estados no sentido ocidenta! da palavra, atraves dos quais a vida
do individuo ganhou, aos pOllens, major "seguran~a n . 0 aumento da divisao de
fUD90es, porem, colocau tambem maior Dumero de pessoas, e areas habitadas
sempre maiores, em dependencia reciproca, exigiu e instilou maior conteo9ao no
individua, controle mais rigoroso de suas paixoes e condula, e detenninou uma

regula9ao mais estrita das em090es e - a partir de determinado estligio - urn
autocontrole ainda maior. Esse e 0 pre90, se podemos chama-Io assim, que temos
que pagar por nossa maior seguran9a e vantagens correlatas.
Alem disso - e isto foi de importiincla decisiva para 0 padrao de clviliza9ao
de nossos dias - 0 comedimento e 0 autocontrole caractedsticos de todas as
fases de civiliza9ao resultaram ate agora nao apenas da necessidade de cada
individuo cooperar incessantemente com muitos outros, mas tambem, em nio
menor grau, da divisao da sociedade em classes superiores e inferiores. 0 tipo
de comedimento e modela9ao de paixOes gerado em membros das classes
superiores recebeu sua marca especial principalmente das tensoes que perpassavam a sociedade. A forma9ao do ego e superego dessas pessoas refletiu
simultaneamente a competi9ao dentro de sua pr6pria classe e as pressoes
constanles que vinham de baixo, produzidas, em forma sempre mutlivel, pela
divisao de fun90es, que avan9ava. A for9a das restri90es sociais e as muitas
contradi90es nelas existentes, as quais estava sujeito 0 comportamento de cada
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membro individual da classe alta do Sistema, e que eram representados por seu
pr6prio "superego", nao foi determinada exclusivamente pelo fato de se tratar
de um controle exercido por competidores, alguns deles all! mesmo em livre
competi~io, mas, acima de· tudo, pelo fato de que os membros concorrentes dos
grupos tradicionais tinham que fazer causa comum em seus esfor~os para
preservar 0 prestfgio que os distinguia e seu status elevado contra aqueles que
pressionavam a partir de baixo - e queeram ainda, mais oU menos, outsiders.
Com grande freqUencia, nessas condi~Des, a preserva~ao do status elevado e das
caracterfsticas de personalidades que os distinguiam dos demais exigia uma forma
de esplrito de previsao, autoco.ntrole e prudenela in~ados de ansiedades.
Se acompanhamos os delineamentos desses processos ao longo dos seculos,
percebemos urna clara tendenela para igualar padrDes de vida e conduta e nivelar
contrastes. Em todas as ondas de expansao que ocorreram quando 0 modo de
conduta de um pequeno clrculo se difundiu por classes mais numerosas em
ascensao, duas fases podiam ser claramente distinguidas: uma fase de coloniza~ao,
ou assimila~ao, na qual a classe mais baixa e numerosa era ainda claramente
inferior e estava pautada pelo exemplo do grupo superior tradicional que,
intenelonalmente ou nao, saturou-a com seu pr6prio padrao de conduta, e uma
segunda fase, de repulsao, diferenela~ao ou emancipa~ao, na qual os grupos em
ascensao aumentam perceptiveimente seu poder social e autoconfian~a, enquanto
o grupo superior e for~do a uma maior modera~ao e isolamento, e tomam-se
maiores os contrastes e tenSDeS na soeledade.
Neste caso, como sempre, ambas as tendencias, iguala~io e diferencia~ao,
atra~ao e repulsao, eslio presentes nas duas fases, e essas rela~iies, tambCm, sao
fundamentaimente ambivalentes. Na primeira fase, porem, que em geral e aquela
em que indivlduos ascendem da classe mais baixa para a superior, a tendenela
desta ultima a colonizar a primeira e da primeira a copiar a segunda e mais
pronunciada. Na segunda fase, em que 0 poder soelal do grupo inferior eslli
aumentando, enquanto declina 0 do grupo superior, a autoconselencia de ambos
aumenta com a rivalldade, com a tendenela de enfatizar diferen~as e - no que
interessa A classe su·perior - consolida-Ias. Os contrastes entre as classes
aumentam e fica mais alto 0 muro a separa-las.
Em fases do primeiro tipo, fases de assimila~ao, numerosos membros da classe
inferior em ascensao, ainda que com grande reluliincia, tomam-se dependentes
da classe superior nao s6 em sua existenela social mas tambCm em conduta,
ideias e ideais. FreqUentemente, embora nem sempre, sao ainda bisonhos em
muitas areas nas quais os membros da classe superior apresentam-se muito
desenvolvidos, e ficam lio impressionados, em sua inferioridade social, com 0
controle de paixiies e 0 c6digo de conduta da classe alta que tentam controlar
suas emo~oes de acordo com 0 mesmo padrio. Neste caso, encontramos urns das
caracterlsticas mais nolliveis do processo elvilizador: os membros da classe em
ascensio desenvolvem em si mesmos urn usuperegoU modelado na clssse
superior, colonizadora. Mas, examinando-se mais atentamente 0 assunto, nota-se
que esse superego e, em muitos aspectos, diferente do modelo. E menos
equilibrado e, em conseqUenela, multo mais rigoroso. FreqUentemente, revela 0
esfor~o imenso que a ascensao social do indivlduo exige e mostra igualmente a
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constanle amea~a vinda tanto de baixo quanto de cima, 0 fogo cruzado que
procede de todas as dire~oes, a que 0 indivlduo fica exposto em sua progressiio
social. A assimila~iio total a um grupo mais alto s6 em casos muHo excepcionais
se dll numa tlnica gera~iio. Na maioria das pessoas originllrias dos grupos
inferiores que aspiram a ascender, 0 esfor~o inevitavelmente redunda em deforma~oes especlficas de consciencia e atitude. Elas siio conbecidas no Oriente e
nas colonias como "Levantinismo n e, nos circulos

pequeno~burgueses

da

socje~

dade ocidental, podem ser encontrados com freqUencia sob a forma de "meia
educa~iio", a pretensiio do indiv/duo de ser 0 que niio e, a inseguran~ no gosto
e na conduta, a "vulgaridade" niio s6 no mobililirio da casa e nas roupas, mas
tambem na mente, tudo isso expressando uma situa~iio social que dll origem a
urn intenso anseio de imitar modelos de urn grupo social mais alto. A tentativa
fracassa. Continua claramente a constituir uma imita~iio de mode1os importados.
A educa~iio, os padroes de vida e os temores dos grupos em ascensiio e da c1asse
alta siio, nessa fase, ainda tio diferentes que a lentativa dos primeiros de alcan~r
o aplomb da segunda resulta, na maioria dos casos, numa peculiar contrafa~o
e incongruidade de comportamenlo que, ainda assim, ocultam uma aurentica
desola~iio, 0 desejo de escapar da pressiio de cima e do senso de inferioridade.
A constru~iio do superego de acordo com mode1os da c1asse superior gera tambem,
na c1asse em ascensiio, uma forma espeelfica de vergonha e embara~o, mas que
e muito diferente das sensibilidades de grupos inferiores que niio tem probahilidade de ascensiio individual. a comportamento deles pode ser mais tosco, mas
e tambem mais uniforme e de certa maneira mais inteiri~o. Vivem mais
vigorosamente em seu pr6prio mundo, sem qualquer reivindica~iio ao prest/gio
da c1asse superior e, por conseguinte, com maior Iiberdade para Iiberar paixoes.
Vivem, em suma, mais plenamente, de acorda com suas pr6prias maneiras e

costumes. Sua inferioridade perante a c1asse superior, seus gestos de subordina~iio
e resistencia, sao elaros ~ relativamente public OS, como tambem suas paixOes,
expressadas atraves de formas c1aras, definidas. Em sua consciencia, eles e as
Qutras classes tern, para

0

que der e vier, claramente definidas suas posiyacs.

Em contraste, os sentimentos e gestos de inferioridade de pessoas que sobem
sociahnente como indiv/duos tomam sua colora~iio especlfica do fato de que elas
se identificam, ate certo ponto, com a c1asse superior. Apresentam a mesma
estrutura que foi descrita antes no caso dos sentimentos de vergonha: pessoas
nessa SitU8y80 aceitam numa parte de sua consciencia as Donnas e maneiras da
classe superior como compuls6rias para si mesmas, sem screm capazes de
adotli-Ias com a mesma facilidade e naturalidade. E e essa peculiar contradi~iio
entre a c1asse alta que existe dentro de si mesmos, representada pelo proprio
superego, e a incapacidade de cumprir-Ibe as exigencias, e essa constante tensiio
interior que Ibe. dll Ii vida afetiva e conduta 0 carllter espeelfico.
Ao mesmo tempo, a tribula~iio em que vivem mostra, de um novo Angulo, a
imporllincia que urn c6digode maneiras rigoroso tem para a c1asse superior. Ele
e um instrumento de prestlgio, mas tambem - em certa fase - urn instrumento
de poder. Niio e das menores caracterlsticas da estrutura da sociedade ocidental
que 0 lema de seu movimento colonizador seja "civiliza~iio". Para os membros
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de uma sociedade em que e grande a divisiio de fun90es niio basta simplesmenle
govemar indivlduos e palses subjugados pela for9a das armas, como se formassem
urna casta guerreira, embora os velhos e simples objetivos da maioria dos anligos
movimentos expansionistas - a expulsio de outros povos de suas terras, a
aquisi9iio de novos solos para cullivo e assentamenlo - indubitavelmente lenham
desempenhado um papel nada pequeno na expansiio do Ocidente. Mas a necessldade niio e 56 de terras, mas tambem de pessoas. Elas tem que ser inlegradas,
seja como trabalhadores seja como consumidores, na teia do pals hegemonico,
de classe superior, com sua diferencia9iio altamente desenvolvida de fun90es.
Isto. por seu tumo, exige certa eleva9iio dos padroes de vida e 0 cultivo do
autocontrole e das fun90es do superego nos povos suhmelidos. de acordo com
os modelos ocidentais: exige, em suma, "civilizar" os colonizados. Da mesma
forma que niio foi posslvel no pr6prio Ocidente, a partir de certo eslligio de
interdependencia, govemar as pessoas exclusivamente pela for9a e amea9as
flslcas. asslm tomou-se necessario, para manter um imperio que. ultrapassou 0
eslliglo da mera planta9iio, govemar as pessoas, em parte, atraves de sl mesmas,
atraves da modela9iio de seu superego. Nas rela90es nativos-estrangelros' desse
lipo podemos observar caracteristicas semelhantes, embora, claro, niio-ldentlcas,
aquelas que se encontram entre classes socials num estaglo comparavel de
desenvolvirnento. Podemos notar, por exemplo, caracterlslicas de uma forma
prlmitiva de ascensiio, niio ainda do grupo nativo como um todo, mas de alguns
de seus membros. Bles absorvem 0 c6dlgo dos grupos superiores e passam, assim,
por um processo de asslmila9iio. Seu controle de palxoes, sua conduta, obedecem
as regras dos grupos sllperiores. Parcialmente, identificam-se com eles e mesmo
que a Identifica9iio possa revelar fortes amblvalencias, alnda assim sua pr6pria
consciencia, a instincia do superego, segue mais ou menos 0 modelo dos grupos
superiores. Pessoas nessa situa-rio tentam reconciliar e Cundir esse padrio, 0
padriio das sociedades civilizadas do Ocidente, com os Mbltos e tradl90es de
sua pr6prla sociedade, com maior ou menor grau de sucesso:'

* Literalmente, "established" (como em poder estabe/ecido, ou vigente) e "outsiders"
(estrangeiros, no sentido dos que sao de fora de urn grupo dominante). (RJR)
'It'" Bnquanto revisava csta tradu~iio com meu amigo loban Ooudsblom, tive, repetidamente, que
resistir. tenta~iio de mudar 0 lexto original, de 8cordo com 0 atual estado de meus conhecimentos.
A tenta~80 tomou-se especialmente forte quando chegamos aos problemas de unidades sociais
em ascensiio, discutidos nestas paginas, e ainfluencia que a ascensao social, oualtemativamente,
a hegemonia social, exerce sobre 0 c6digo social das mesmas, especi81mente sobre as restri~oes
inerentes a este. Os problemas discutidos acirna fonnam atualmente parte de urna teoria de
nativos·estrangeiros. Nem tOOas as fonnas de opressao social de urn grupo por outro assumem
a fonna de rela~oes de classe. No prescntt; tenta-se freqiientemente utilizar 0 sparato conceitual
desenvolvido a propOsito das rela~Oes de classes para cobrir todas as formas de opressao de
grupo au, altemativamente, de emancipa~iio de grupos. Nao obstante, 0 modelo de c1asse e
limitado demais. Precisamos de urn conceito geral mais amplo para levar em conta as variedades
de opressiio e ascensiio de grupos. Julguei util utilizar 0 tenno "rela~iio nativos-estrangeiros"
como urn conceito mais abrangente. Com sua ajuda, podenios analisar mais claramente os
aspectos comuns da domina~ao e sujei~io de grupos, bem como as caracteristicas pr6prias de
cada tipo panicular. (Nota do autor d tradufdo inglesa.)
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A f1lll de observar esses processos, pon!m, niio precisamos ir muito longe.
Uma fase bem parecida se encontra na ascensiio da pr6pria burguesia ocidental:
a fase cortesi. Neste caso, tambem, inicialmente a roais alta aspira~iio de muitas
membros dos grupos principais da burguesia era comportar-se e viver como
nobres. No intimo, reconheciam a superioridade da conduta aristocratica de corte.
Procuravam moldar e controlar sua vida de acordo com esse modelo. 0 dialogo
sobre a fala correta do burgues num cfrculo cortesiio, a que nos referimos, constitui
bom exemplo disso. Na hist6ria da lingua alemii, essa fase cortesii da burguesia
e claramente assinalada pela coobecida tendencia dos oradores e escritores a
inserir urns palavra fraDcesa 8 cada tres au quatro slemis, se e que nio preferiam
usar diretamente 0 frances, a lingua das cortes da Europa. Nobres, e mesmo
burgueses que eram membros dos cfrculos cortesiios, freqUentemente faziam tro~a
de outros burgueses que tentavam, sem sucesso, agir de forma "refinada" ou
cortess.
A medida que crescia 0 poder da burguesia, desaparecia tambl!m a zombaria.
Cedo ou tarde, todas as caracteristicas da segunda fase da eleva~iio social
passaram a primeiro plano. Gropos burgueses enfatizavam cada vez mais sua
auto-imagem especificamente burguesa: opuobam, com autoconfian~ crescente,
seus c6digos de maneiras aos da aristocracia de corte. Dependendo da situa~iio
especffica de cada um, contrastavam 0 trabalho com a indoHincia aristocratica,
a "natureza" com a etiqueta, 0 cultivo da cultura e da moral com 0 das boas
maneiras e da boa conversa, para nada dizer da exigencia burguesa especial de
controle dos principais monop6lios centrais, de uma nova estrutura para administra~iio da tributa9iio e do exercito. Acima de tudo, contrapunham sua "virtude"
a "frivolidade da corte". A regula9iio das rela90es sexuais, as restri~oes que
envolviam a esfera sexual da vida da libido, eram muito mais rigorosas nas
classes media e ascendentes burguesas, de conformidade com sua posi9iio
profissional, do que os classe superior da aristocracia de corte e, mais tarde,
mais fortes naquelas do que nos gropos de alta burguesia que tivessem assumido
a condi~iio de classe alta. Mas por mais violenta que essa oposi9iio possa ter
sido durante a fase da luta social, por maior que fosse a emancipa9iio das burguesia
dos modelos e da predominiincia da nobreza, 0 c6digo de conduta que os principais
gropos burgueses formularam quando, finalrnente, assumiram as fuo90es de classe
superior foi, devido a fase precedente de assimila9iio, 0 produto de urn amalgama
de c6digos da velha e da nova classes superiores.
A lioba principal seguida por esse movimento de civiliza9iio - as ascensoes
sucessivas de gropos cada vez maiores - foi a mesma em todos os paises do
Ocidente e come9a a se-10 em partes cada vez maiores em outros quadrantes. E
semelhante, tambl!m, foi a regularidade estrutural subjacente amesma, a crescente
divisao de fun~oes sob pressio da competi~ao, a tendencia a urna maior
dependencia recfproca de todos, que, a longo prazo, niio permitiu a gropo algum
obter maior poder social do que outros e acabou com os privilegios hereditarios.
Os processos de livre competi9iio seguiram tambl!m urn curso semelhante:
inclinaram-se para a forma9iio de monop6lios controlados por poucos e, finalmente, culminaram D8 passagem do contrale para as maos de classes mais
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numerosas. Nesse est8gio da luta da burguesia contra os privilegios dos nobres,
isso emergiu com grande clareza na "nacionaliza9iio" dos monop6lios da
tributa9iio e da for9a, previamente administrados no interesse de clrculos muito
pequenos. Tudo isso seguiu ° mesmo curso, cedo ou tarde, tomando urn caminho
ou outro, em todos os palses interdependentes do Ocidente. Nesse contexto
comum de- similaridades basicas, porem, cada pals desenvolveu caracterlsticas
estruturals pr6prias. Correspondendo a estruturas sociais diferentes, surgiram
padroes especlficos de regula9iio de em090es, de estrutura9iio da economia das
paixoes e de superego que finalmente emergiram nas varias na90es.
Na Inglaterra, por exemplo, onde a fase absolutista de corte foi relativamente
curta, e ocorreralIl mais cedo as contactos e alian~as entre circulos urbanos
burgueses e a nobreza fundiaria, 0 amalgama dos padroes de comportamento das
classes alta e media se deu gradualmente, durante um per/odo longo. A Alemanba,
por outro lado - que, devido a falta de centraliza9iio e a Guerra dos Cem Anos
que dela resultou, continuou relativamente pobre, com urn baixo padrao de vida,
por muito mais tempo do que seus vizinbos - passou por uma fase extraordinariamente longa de absolutismo, com grande mlmero de cortes pequenas que
mal se poderiam dizer luxuosas e, tambem por falta de centraliza~ao, s6 chegou
afase de expansao externa, colonial, relativamente tarde e de maneira incompleta.
Por todas essas razoes, as tensoes internas, 0 isolamento da aristocracia em
rela~ao a burguesia, foram nela muito mais fortes e duradouros e dificil 0 acesso
<los grupos burgueses aos monop6lios centrais. Na Idade Media, seus grupos
urbanos burgueses foram, durante algum tempo, politica e economicamente mais
poderosos, independentes e autoconfiantes do que em qualquer outro pals da
Europa. 0 choque de seu declinio politico e ecouomico foi, por isso mesmo,
mals pesado. Ainda que tradi90es especificamente burguesas se tivessem desenvolvido mais cedo, em forma especialmeote pura em muitas regioes gennanicas,
dado que as format;oes sociais urbaoas antes haviam sido tao ricas e independentes, nesse momenta elas perslstiam como tradit;oes especificamente burguesas
porque seus representantes eram pobres e socialmente impotentes. E, em conseqiiencia, s6 bern tarde os circulos burgueses e nobres se interpenetraram e foram
fundidos seus modos de conduta. Durante longo perlodo, os c6digos de ambas
as classes persistiram sem liga90es entre si, justapostos. E porque, durante todo
esse per/odo, as posi90es-chave foram monop6lio da nobreza, a habitua9iio a uma
autoridade estatal externa forte impregnou profundamente a burguesia. Enquanto
na Inglaterra, devido a sua situat;ao de i1ha 1.52, durante lange perlodo nem exercito
nem for9a policial centralizada desempenbaram qualquer grande papel na modela9iio da popula9iio, embora a Marinba de Guerra 0 fizesse ate certo ponto, na
PrUssiaJAlemanha, com suas longas e vulneraveis fronteiras terrestres, 0 exercito,
comandado pela nobreza, por classes privilegiadas, foi, como tambem a for9a
policial poderosa, da mais alta importancia para a estrutura da personalidade
social do povo. Essa estrutura de monop6lio de for~a fisica, contudo, nao compeliu
pessoas isoladas a adotarem 0 mesmo tipo de autocontrole que na Inglaterra.
Niio for90u os indivlduos a se integrarem em rela90es de "trabalho de equipe",
baseadas em alto grau de autocontrole individual e sincronizat;ao com outras
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pessoas. Em vez disso, habituou as homens, desde

8 infincia, num gran mnito
mais alto, a uma ordem rigorosa de superioridade e inferioridade, a uma ordem
de obediencia e comando em varios nlveis. Compreensivelmente, esse tipo de
controle estatal e 0 emprego nele do monop6lio de forya flsica foram menos
capazes de transformar os controles exercidos atraves de terceiras pessoas (ou
controles eXlernos) em aUlocontrole. Faltou tarnbem na Alemanba, por muito
tempo, uma funyiio especlfica que em alguns outros palses, sobretudo na
Inglalerra, realyou nas classes nobre e burguesa um esplrito de previsiio comum
e urn padriio analogo de autocontrole bastante desenvolvido: a funyiio central,

como classe superior de urn imperio colonial, numa rede mnito exterisa de

interdependencias. Na Alemanba, esse controle das paixoes no indivlduo se
conservou muito dependente de um forte poder estatal e externo. a equillbrlo
emocional, 0 autocontrole do indivlduo, eram postos eln risco se faltava esse
poder externo. Gerayiio ap6s gerayiio, reproduziu-se nas massas burguesas um
superego que estava disposto a renunciar, em favor de urn cfrculo social separado

e mais elevado, ao tipo especlfico de capacidade de previsiio exigido pelo governo
e organizsyiio da sociedade em geral. Mostrarnos no inlcio deste estudo que essa
sitU8yiio levou, logo no comeyo da ascensiio da burguesia, a um tipo muito especifico
de auto-imagem, a urna abslenyiio'" de tudo o·que tinba a ver com a admiuistrayiio
dos monop6lios de poder, e a um cultivo da vida interior e uma exa1tayiio das
realiza900s espirituais e culturais a urn lugar especial na tabua de valores.
Mostramos tambem que 0 movimento correspondente tomou rumo diverso na
Franya. Aqui, de forma mais continua do que em qualquer outro pals da Europa,
desde as comeyos da Idade Media, clrculos cortesiios foram se formando,
inicialmente por grupos counois e mais tarde por cortes cada vez maiores, all'
que tinalmente a competiyiio entre os muitos senbores feudais culminou na
formayio de uma corle real Iinica, poderosa e rica, para a qual flulam impostos
de todo 0 territ6rio. Em conseqilencia, muito cedo uma polltica economica
centralmente controlada se adotou. Embora ela servisse primariamente aos
interesses do suserano monopolists e a seu desejo de maximizar a receita fiscal,

ainda assim ela promoveu 0 desenvolvimento do comercio e 0 surgimento de
ricas classes burguesas. Dessa maneira, ja em tempos remotos bouve contactos
entre a burguesia em ascensio e as aristocratas da corte, com sua constante
necessidade de dinheiro. Ao contrario de muitos domlnios absolutistas relativamente pequenos e mediocremente dotados, 0 regime rico, centralizado, do
absolutismo frances fomentou a transformayiio geral de restriyoes externas em
auto-restriyOes e a fusiio de padroes de conduta aristocraticos de corte com os
burgueses. E quando, ao tim dessa fase, se completou a ascensiio a partir de
baixo, e com ela a nivelayiio e igualayio dos padroes sociais caracter/sticos de
toda essa fase do processo civilizador, quando a nobreza perden seus direitos
beredillirios e status como c1asse superior separada, e as grupos burgueses Ibe
assurnirarn as funyoes, estes mantiveram, como resultado da longa interpenetrayiio
precedente, os modelos, os padroes de controle de emoyoes e as formas de conduta
da fase cortesi, de uma forma mais constante e invariavel do que qualquer outra
classe burguesa da Europa.
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VIII

Conclusiio
Se analisamos em sua totalidade esses movimentos do passado, 0 que vern os
e uma mudan~a em dire~o bem-defmida. Quanto mais profundamente penetramos na riqueza de fatos particulares a lim de descobrir a estrutura e regularidades
do passado, mais solidamente emerge um contexto lirme de processos denlro dos
quais sao reunidos os falos dispersos. Da mesma forma que, no passado, quem
observava a natureza, ap6s seguir numerosas hip6teses que em n~da deraffi,
gradualmente come~ou a distinguir uma visao coerente dela tomando forma diante
de seus olhos, hoje os fragmentos do passado humano reunidos em nossa mente
e em nossos Iivros pelo trabalho de muitas gera~oes, come~am, aos poucos, a se
encaixar num quadro consistente da hist6ria e do universo humano em gera!. A
contribui~ao aqui dada a esse quadro sera brevetilente sumariada de um ponto
de 'vista especilico, 0 de nossos pr6prios dias. Isso porque 0 perfil das passadas
mudan~as no tecido social se toma mais visivel quando yisto contra os eventos
de nossa pr6pria epoca. Neste caso, tambem, como liio freqUentemente acontece,
o presente Humina a compreensao do passado e a imersao neste Humina 0 presente.
Em muitos aspectos, a dinimica do entrela~amento observada em nossos dias,
com seus numerosos altos e baixos, representa a continua~ao, no mesmo ru~o,
de movimentos e contramovimentos de mudan~as antigas na estrutura das
sociedades do Ocidente.
No ponto da desintegra~ao maxima do sistema feudal no Ocidente, conforme
mostramos, I~" entrou em a~io uma cerla dinimica de entrela~amento social que
tendeu a integrar unidades cada vez maiores. Da concorrencia de pequenos
dominios, de territ6rios, estes mestnos formados nas lutas entre unidades de
sobreyivencia ainda menores, umas poucas, e finalmente uma unics, lentamente
despontou como vitoriosa. 0 vencedor plasmou o' centro em tomo do qual novos
e maiores domlnios foram integrados. Formou 0 centro monopolista de uma
organiza~ao estatal, no contexto da qual muitas das regiiies e grupos que
competiam Iivremente gradualmente se aglutinaram numa sociedade mais ou
menos unilicada e equilibrada, de uma ordem mais alta de magnitude.
Atualmente, esses Esiados, por seu lado; formam equillbrios de poder entre
as unidades sobreviventes, que competem livremente entre si. Esses Estados,
tambem, sob a pressao das tensoes da' competi~ao, que mantem toda .. nossa
sociedade no etemo fermento dos conflitos e crises, agora se vern, por sua vez,
for~ados a entrar mais c1aramente em oposi~ao mutua. Mais uma vez, numerosos
dominios rivais esliio tao estreitamente entrela~ados que aquele que permanecer
im6vel, que nio se tomar mais forte, corre 0 risco de se enfraquecer e tornar-se
dependente de outros Estados. Como em todos os sistemas de equiHbrio com
competi~ao crescente e sem um monop6lio central, os poderosos Estados quc
formam os principais eixos de tensao no sistema pressionam-se mutuainente numa
espiral incessante;a lim de ampliar e fortalecer seu poder. A luta pela supremacia
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form8~io de monop6lios sobre areas
ainda mais vastas, ja eslll em pleno andamento. E se no presente 0 que esui em
jogo e 8 supremacia sobre continentes, js se notam sinais elaros, concomitantes
com a interdependencia de areas cada vez maiores, de lutas pela supremacia num
sistema que envolve toda a terra habitada.
No presente como no passado, a dimimica da interdependencia, mencionada
taotas vezes nestas indaga~oes, mantem 0 homem em movimento e pressiona Da
dire~iio de mudan~as em suas institui~Oes e, na verdade, na estrutura global de
suas configura~oes. A experiencia de nossos dias refuta tambem a ideia que
dominou 0 pensamento do homem durante mais de um seculo, a ideia de que
um sistema equilibrado de unidades em livre competi~iio - Estados, empresas,
artesiios, 0 que quer que seja - possa ser mantido indefinidamente nessa situa~iio
de equillbrio precario. Hoje como antes, essa situa~iio de competi~iio isenta de
monop6lio eslll sendo empurrada para a forma~iio dos mesmos. A raziio por que
esse equillbrio e lilo instavel, e lilo alta a probabilidade de seu desmoronamento,
foi mostrada na analise da dimimica da competi~iio e monopoliza~iio feita
acima.l5~
.
Hoje, tanto quanta antes, nao sao apenas as metas e pressoes ueconomicas'"
oem tampouco apenas as motivos politicos, que constituem as principais for~as
motrizes das mudan~as. Nem a aquisi~iio de "mais" dinheiro ou "mais" poder
economico e a meta real da rivalidade entre Estados ou da amplia~iio do ambito
do Estado, nem a aquisi~iio de maior poder politico e militar constitui simplesmente uma mascara, um meio para atingir a meta economica. Os monop6lios de
violencia flsica e dos meios economicos de consumo e produ~iio, sejam coordenados ou niio, eslilo inseparavelmente inlerligados, sem que um deles jamais seja
a base real e 0 outro meratnente uma "superestrutura Juntos, eles geram tensoes
especificas em pontos particulares no desenvolvimento da estrutura social, tensoes
que pressionam no sentido de sua transforma~iio. Juntos. formam 0 cadeado que
Jiga a corrente que agrilhas homens entre si. Em ambas as esferas de aglutina~iio
humans, a paUlica e a economica, esti.o em funcionamento os mesmos mecanismos, em permanente interdependencia. Da mesma maneira que a tendencia do
grande comerciante a ampliar sua empress tern origem, em Ultima analise, em
tensoes que se manifestam em toda a constela~iio Ijumana da qual faz parte, e
acima de tudo no perigo de menor controle e perda de independencia, se uma
firma rival crescer mais do que a sua, os Estados em competi~iio se empurram
cada vez mais para 0 alto na espiral competitiva, sob a pressiio de tensoes
imanentes a toda a estrutura que formam. Numerosas pessoas podem desejar por
fim a esse movimento em espiral, ao rompimento do equillbrio entre competidores
ulivres u e as Iutas e mudanl1as qu;e esse desmoronamento acarreta. No curso da
hist6ria humana ate agora, as Iimita~oes impostas pela aglutina~iio de seres
humanos a longo prazo sempre foram mais fortes do que esses desejos. Alualmente, as rela~es intemacionais, ainda niio reguladas por um monop6lio
abrangente de for~, eslilo sendo empurradas, mais uma vez, na dire~iio desses
monop6lios e, assim, para a forma~iio de dom/nins de uma nova ordem de
magnitude.

e, destarte, sabendo-se disso au nao, para a
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Precursores dessas unidades begem6nicas, como Estados aliados, imperios e
ligas de nar;oes s::ertamente ja existem. E lOdos eles ~ao relativamente instaveis.
Como antes, nos seeulos de lutas entre dominios territoriais, boje ainda nao se
resolveu, na luta entre os Estados, nem e possivel resolver, por ora, onde ficarao
os centros e as fronteiras das unidades hegem6nicas mais amplas do futuro. Como
autes, e imposslvel predizer quanto tempo sera necessario para que essa luta,
com seus muitos avanr;os e recuos, tenba fmalmente sua concIusio. E como as
membros das unidades menores, cujas lutas lentamente geraram os Estados, nos,
tambem, pouco mais temos que uma ideia vaga da estrutura, organizar;ao e
instituir;oes das unidades maiores para as quais tendem as ar;oes, saibam-no ou
nao os atores.'" So uma coisa e certa: a dire~ao para a qual tende a integra~ao
do mundo modemo. A tensao competitiva entre os Estados, dadas as pressoes
que nossa estrutura social encerra, so pode ser resolvida apos uma longa serie
de provas de for~a, violentas ou nao-violentas, ter estabelecido monopolios de
forr;a e organizar;oes centrais em dominios mais vastos, dentro dos quais fiuitos
menores, os "Estados passam crescer juntos numa unidade mais equilibrada.
Neste particular, na verdade, as for~as irresistlveis do entrela~amento social
conduziram a transforma~ao da sociedade do Ocidente numa linica e mesma
dire~ao desde a epoca da maxima desintegra~ao feudal ate 0 presente.
o caso e muito parecido no tocante a numerosos outros movimentos do
"presente u. Todos eles sao vistos sob uma nova }uz, quando considerados como
momentos naquela corrente que ora chamamos de "passado" ora, de "historia".
Ate mesmo dentro das unidades hegem6nicas de hoje vemos certo nlimero de
lutas competitivas isentas de monopolio. Mas, em muitos lugares, essa livre
competi~o esta chegando a fase final. Em toda parte, nessas lutas travadas com
snuas economicas, organizar;oes monopolistas privadas ja estao sendo fonuadas.
E como antes, na forma~ao dos monopolios da tributa~ao e da for~a flsica nas
maos de dinastias isoladas, ja eram discemlveis as for~as irresistlveis que
finahnente levaram a amplia~ao do controle, fosse subordinando 0 executivo do
monopolio a um legislador e1elto ou atraves de qualquer outra forma de
"nacionaliza~ao", em nossos dias ja entrevemos a diniimica configuracional
imanente em a~ao, reduzindo a possibilidade de controle privado dos monopolios
"economicos u recentes e aproximando mais sua estrutura das -antigas, de modo
que e provavel que eles finalmente se inclinem para a integra~ao de ambos.
a mesmo se pode dizer a respelto das demais tensoes que provocam mudan~as
nas diferentes unidades hegem6nicas, as tensoes entre pessoas que controlam
diretamente certos instrurnentos do monopolio como propriedades hereditarias e
aquelas excluldas de tal controle e que participam de competi~ao sem Iiberdade,
dependendo todos das oportunidades distribuldas pelos controladores do monop6lio. Aqui, encontramo-nos mais uma vez em meio a urn arranco hist6rico que,
como uma grande onda de uma mare que avanr;a, absorve as ondas menores que
a precederam e as levam mals longe na mesma dire~ao. Na analise do mecanismo
do monop6lio, mostramos em tennos mais geraisl~7 como e por que, oa tensao
entre os que os controlam e os que 0 servem, 0 equillbrio, em certo grau da
pressao total, tende a ser mals ou menos rapidamente perturbado. Mostramos que
U
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movlmentos rapidos nessadire9iio ocorriam ja num perlodo antigo da soeiedade
ocidentaI. Encontramo-Ios, por exemplo, no processo de feudaliza9iio, mesmo
que este envolvesse apenas uma mudan9a dentro da pr6pria c1asse alta. Essa
mudan9a, alem disso, em favor de muitos a expensas de poucos, provocou, como
resultado do baixo grau de divisiio de fun90es, a desintegra9iio do controle sobre
as oportunidades monopolizadas e a decadeneia dos centros monopolistas.
.Aumentando a divisiio de fun90es, e com ela a interdependeneia mutua de
todas, esse lipo de mudan9a no equilfbrio de poder niio se expressou mais pela
tendencia de dispersar oportunidades monopolizadas entre numerosos indivlduos,
mas pela tendeneia de controlar os centros monopolislas e as oportunidades que
eles dlstribulam de maneira diferente. A primeira grande fase de transi9ao desse
lipo, a luta das classes burguesas pelo controle dos velbos centros monopolistas,
controlados pelos reis e, em parte, pda aristocraeia como propriedade heredilliria
- os primeiros monop6lios completos dos tempos modemos - mostra isso com
grande c1arezo. Por muitas razoes, e mais complexo em nossos dias 0 modelo
de classes em ascensao. Uma das razoes e que hoje se IOmou necessario lutar
niio s6 pelos velhos centros monopolistas de tributa9ao e violeneia flsica, ou
apenas pelos monopolios economicos recentes ainda em processo de

forma~ao,

mas pelo controle slmultaneo de ambos. a tipo elementar de for9as em a9iio
neste particular, porem, e muito simples, mesmo neste caso: toda oportunidade
de cria9ao de monop6lio Iimitada pela hereditariedade a cerlas famllias gera
tensoes e despropor90es especlficas na soeiedade interessada. Tensoes desse tipo
tendem para uma mudan9a de rela90es e, por isso, de institui90es em todas as
sociedades, emOOra, quando a difereneia9iio e baixa e, espeeialmente, quando a
c1asse superior consiste de guerreiros, elas freqUentemente permane9am sem
solu9ao. Sociedades com oma divisao de fun90es altamente desenvolvida siio
muito mais senslveis lis despropor90es e disfun90es ocasionadas por essas tensoes,
cujos efeitos sao permanentemente senlidos em toda a soeiedade. Embora, nessas
soeiedades, possa haver mais de uma maneira pelas quais as tensoes podem ser

conciliadas e removidas, a dire~iio a que tcorlem para se transcenderem e
predeterminada pela modo como vieriun a surgif, por sua genese. As tensoes,

despropor90es e disfun90es resultantes do conttole monopolista de oportunidades,
no interesse de alguns, s6 podem ser resolvidas pela destrui9ao desse controle.
a que nao se pode saber de antemiio, porem, e quanto tempo vai durar a luta
que se seguira.
Alguma coisa mnito parecida, fioalmente, esta acontecendo· em nosso tempo
com a conduta das pessoas e com toda a estrutura de sua personalidade. No curso

deste estudo, tentamos demonstrar em detalhe esses fatos e como a eslrutura das
fun90es psicol6gicas, 0 modelo especlfico de controle do comportamento num
perlodo dado, vincula-se' It eslrutura das fun90es soeiais e a mudan9a nos
relacionamentos entre as pessoas. Acompanhar detalhadamente essas conexoes
em
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tarefa ainda por se realizar. Mas as pontos mais gerais

podem ser rapidamente esclareeidos. As for9as estrutorais que atuam tao visivelmente hoje para uma mudan9a mais ou menos rapida das institui90es e dos
relacionamentos interpessoais levam com

DaO

menor clareza a mudanyas corres-

-------~-

teoria dos processos civiliUldores

267

pondentes na estrutura da personalidade. Neste caso, tambem, obtemos uma ideia
mals clara do que eslll acontecendo comparando-o, como um arranco numa dire9iio
dada, com os movimentos passados dos quals e continua9iio. Nas dores de parto
de outras grandes mudan9as sociais, 0 padriio dominante de conduta das classes
superiores terminou sofrendo um malor ou menor afrouxamento. Um periodo de
Incerteza precedeu a consolida9iio de um novo padriio. Padroes de comportamento
foram transmitidos niio s6 de cima para baixo, .mas, em conformidade com a
mudan9a
centro de gravidade social, de baixo para cima. Assim, no curso da
ascensio da burguesia, por exemplo, 0 c6digo de conduta aristocratico de corte
perdeu parte de sua for9a. As formas sociais tomaram-se mais relaxadas e, de
alguina manelra, mais rudes. Os rigorosos tabus observados em certas esferas na
classe media, aclma de tudo os relativos ao dinbeiro e a sexualldade, saturaram
circulos mals amplos em graus variaveis ate que, fmalmente, quando desapareceu
esse equlllbrio especlfico de tensoes, em ondas altemadas de relaxamento e
renovada severldade, elementos dos padroos de conduta deambas as classes
fundiram-se num c6digo novo e mais eslllvei.
As grandes mudan9as que atualmente vivemos diferem em estrutura de todas
as precedentes, por mais que possam prossegul-Ias e basear-se nelas. Nao
obstante, certas semelhan9as estruturais com a mudan9a que acabamos de
descrever siio encontradas em nosso pr6prio tempo. Neste caso, tambem encontramos um relaxamento dos padr6es tradicionals de comportamento, a ascensiio,
a partir de baixo, de certos modos de conduta, e uma crescente interpenetra9io
dos padrOes de classes diferentes. Notamos malor severidade em algumas esferas
e certa vulgaridade em outras.
Perlodos como este, perlodos de transi9io, proporcionam uma oportunidade
especial a reflexao: os padroos mais antigos foramcontestados, mas os novos
ainda nio surglram. As pessoas se tomam mais incertas em materia de conduta.
A propria situa9io social transforma a "conduta" em problema agudo. Nessas
fases - e talvez apenas nelas - ficam abertas a discussao na conduta muitas
coisas que as gera90es anteriores consideravam como certas e naturals. Os filhos
come9am a pensar a partir do ponto em que os pals pararam suas reflex6es,
eome~am a perguntar por rawes em casos em que os pais nio viram razio para
indagar: por que deve "a pessoa" comportar-se desta maneira aqui e daquela
outra ali? Por que isto e proibido e aquilo permitido? Qual e 0 prop6sito deste
precello sobre as maneiras e daquele, sobre a moral? Conven900s que foram
aceitas durante gera900s passam a ser problematizadas. Alem disso, como
resultado da maior mobilidade e de encontros mais freqUentes com tipos humanos
diferentes, as pessoas aprendem a se enxergar de uma distincia maior: porque 0
c6digo de conduta na Alemanba e diferente do da Inglaterra, por que 0 ingles
difere do americano e por que a conduta de todos esses palses e diferente da que
. se observa no Oriente e em sociedades mais primitivas?
As investiga900s precedentes tentaram levar algumas dessas questoes para
mals perto de uma solU9io. Na verdade, apenas colocaram problemas que "estiio
no ar". Proeuraram, tanto quanto 0 pennitern os conheeimentos de' urna linies
pessoa, esclarecer as questoes e preparar um caminho que, no fogo cruzado da

*0

.J.---------.

LJ_

iiiiiiiiiiijiiiilliiiiii_ _

,..
I

268

/ormafao do estado e civilizarQo

discussio, possa levar A indaga~io, em conjunto com outros pesquisadores. as
padri'ies de comportamento de nossa sociedade, gravados no itidivlduo desde a
mais tenra iniancia como uma esp<!cie de segunda natureza e mantidos em estado
de alerta por um controle social poderoso e cada veZ mais rigorosamente
organizado, precisam ser explicados, nio em termos de finalidades humanas
gerais, a-hist6ricas, mas como algo que evoluiu da totalidade da hist6ria do
Ocidente, das formas especlficas de comportamento que se desenvolveram durante
seu curso e de for~as de integra~io que as transformaram e propagaram. Esses
padri'ies, tal como todo 0 controle de nosso comportamento, como a eslrutura de
nossas fun~oes psicol6gicas em geral, possuem muitas camadas: em sua forma~io
e reprodu~io, impulsos emocionais desempenharam um papel nio menos importante que os racionais, as pulsoes e sentimentos nio menos que as fun~oes do
ego. Ha muito tempo se costuma explicar 0 controle ao qual 0 comportamento
individual eslJi sujeito em nossa sociedade como alguma coisa essencialmente
racional, fundamentada exclusivamente em considera~es 16gicas. Nestas paginas,
.ele e considerado de outra maneira.
.
Mostramos que a racionaliza~io, e com ela a modela~io e a explica~io mais
racional de tabus sociais, '" e apenas um lado de uma transforma~io que afetou
toda a personalidade, afetando as pulsoes e sentimentos no mesmo grau que a
consciencia e a reflexio. Demonstramos ainda que a for~a motriz dessa mudan~a
de auto-orienta~io individual foi fomecida por pressoes surgidas do entrela~a
mento em muitas esferas de atividades humanas, pressoes que atuaram numa
dire~io dada, ocasionando mudan~as na forma dos relacionamentos e em todo 0
tecido social. Essa racionaliza~io foi acompanbada de uma enorme diferencia~io
nas cadeias funcionais e de uma correspondente mudan~a na organiza~io da for~a
flsica. Sua precondi~io foi a eleva~io do padrio de vida e do nlvel de seguran~a,
ou, em outras palavras, uma maior prote~io contra os ataques ou a destrui~io

fIsica e, assim, contra as merlos incontrohiveis que afetavam com muito mais
for~a os indivlduos que cram membros de sociedades com monop6lios menos
eslJiveis de fo,,", e divisio menos acentuada das fun~Oes. No presente, estamos
tio acostumados A existencia desses monop6lios mais eslJiveis de for~a e da
maior previsibilidade da violencia deles resultante, que mal nos damos conta de
sua importiincia para a eSlrutura de nossa conduta e personalidade. Mal compreendemos com que rspidez 0 que denominamos de Dossa "razao··, este
direcionamento relativamente previdente e diferenciado de nossa conduta, com

seu alto gran de contrale de emo~oes, desmoronaria au entraria em colapso se
as tensoes que induzem ansierlade em n6s e em volta de n6s mudassem, se as

medos que nos afetam a vida de repente se tomassem muHo mais fortes ou fracos
au, como em muitas sociedades mais simples, as dUBS coisas sucedessem 80
rnesmo tempo, ora mais fortes, ora mais fracos.

S6 quando deslindamos essas conexoes e que ganbamos acesso ao problema
da conduta e de seu controle pelo c6digo social vigente em determinada epoca.
a grau de ansiedade, tal como toda a economia do prazer, difere em todas as
sociedades, em todas as classes e fases hist6ricas. A fim de compreender 0
cantrole da conduta que a sociedade impoe a sellS membros, nao basta conhecer
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as metss racionais que podem ser referidas para explicar seus comandos e
proibi~oes. Temos que explorar ate sua origem os medos que induzem os membros
dessa sociedade, e acima de tudo, os guardiaes de seus preceitos, a controlar a
contuda dessa maneira. S6 obtemos uma melhor compreensao das mudan~as de
conduta e sentimentos numa dire'rRo civilizadora, portanto, se nos tomannos
conscientes das mudan~as na estrutura dos medos construldos, a que eles estiio
ligados. A dlre~ao de tal mudan~a foi esbo~ada antes''': 0 merlo direto que uma
pessoa sente de outras diminui; os medos indlretos ou intemalizados aumentam
na mesma propor~ao; os dois tipos tomam-se mais uniformes; as ondas de
ansiedade nao sobem mais com tanta freqUencia ou altura, apenas para desmoronarem com igual rapidez; com algumas oscila~Oes, leves em compara~ao com
o que· aconteceu em fase anterior, permaneeem nonnalmenle no nivel medio.
Quando isso aeonlece, confonne vimos, a conduts assume - atraves de grans e
eslligios - um carater mais "civilizado". Neste contexto como em todos os
oUlros, a· estrutura dos medos e ansiedades nada mais e que a contrapartida
psicol6gica das restri~oes que pessoas exercem umas sobre as outras atraves do
entrela~amento de suas atividades. Os merlos formamum dos canais - e dos
mais importantes - atraves dos quais a estrutura da sociedade e transmitidaas
fun~oes psicol6gicas individuais. A for~a propulsora subjacente a mudan~a na
economia das paixoes, na estrutura dos medos e ansiedades, e uma mudan~a
muito especlfica nas restri~oes sociais que alUam sobre 0 indivlduo, uma
transforma~ao especlfica de toda a teia de relacionamentos e, acima de tudo, da
organiza~ao da for~a.
Com grande freqUencia, parece as pessoas que os c6digos que Ihes regulam
a conduta em rela'rRo aos· outros e, assim, tambem os medos que as motivam,
sao alguma coisa de fora da esfera humana. Quanto mais profundamente
imergimos nos processos hist6ricos, ·no curso dos quais as proibi~Oes, bem como
os medos e ansiedades, foram criados e transfonnados, mais aumenta uma
introvisRO que tern sua irnportincia para nossos atos, bern como para nossa
compreensao de n6s mesmos: damo-nos conta do grail em que os medos e
ansiedades que motivam as pessoas sao obra do homem. Para serroos exatos, a
possibilidade de sentir medo, exatamente como a de sentir alegria, constitui parte
inalteravel da natureza humana. Mas a for~a, tipo e estrutura dos medos e
ansiedades que ardem em fogo lenlo ou fulguram em chamas no indivlduo nunca
dependem exclusivamente de sua pr6pria "natureza" nem, pelo menos em
sociedades mais complexas, da "natureza" no meio da qual ele vive. Sao sempre
determinados, em ultima analise, pela hist6ria e estrutura real de suas rela~oes
com outras pessoas, pela estrutura da sociedadej e mudam com ela.
Temos aqui, na verdade, uma das chaves indispensaveis para compreender
.lodos os problemas colocados pela orienta~ao da conduta humana e pelos c6digos
de mandamentos e "tabus". A crian~ e 0 adolescenle jamais aprenderiam a
controlar 0 pr6prio comportamento sem 0 medo instilado por outras pessoas.
Sem a influencia desses medos criados pelo homem, 0 jovem animal humano
. nunea se lomaria urn aduho rnerecedor do nome de ser humano, tal como a
humanidade de ninguem amadureceria plenamente se a vida Ihe negasse sufi-

- - - - - - - - - - - - -..4
270

formarao do estado e civiliUJftio

cientes alegrias e prazeres. Os medos que os adultos consdente ou inconscientemente inculeam na crian~ sofrem nela uma precipita~ao e, ·dal em diante, se
reproduzem mais oumenos automaticamente. A personalidade maleavel da
crian~a e tao modelada por medos que ela aprende a aglr de acordo com 0 padrao
predominante de comportamento, sejam esses medos gerados pela for~a flsiea
direta ou pela priva~ao, pela restri~ao de alitnento ou de prazeres. Os medos e
ansiedades criados pelo homem, sejam eles medos ao que vem de fora ou ao que
eslli dentro de n6s, finalmente mlintem em seu poder alt! mesmo 0 adulto. A
vergonha, 0 medo da guerra e 0 medo de Deus, 0 medo que 0 homem sente de
si mesmo, de ser dominado pelos seus proprios impulsos afetivos, lodos eles sao
direta ou indiretamente induzidos nele por outras pessoas. Sua for~a, forma e 0
papel que desempenham na personalidade do indivlduo dependem da estrutura
da sociedade e de seu destino nela.
Nenhuma sodedade pode sobreviver sem canalizar as pulsoes e emo~6es do
indivlduo, sem um controle muito especlfico de seu comportamenlo. Nenhum
controle desse tipo e posslvel sem que as pessoas anteponham limita~oes umas
As oUlras. e todas as Iimita~oes sao convertidas, na pessoa a quem aiio impostas,
em medo de um ou oulro tipo. Nao devemos nos enganar: as constantes produ~ao
e reprodu~o de medos pela pessoa sao inevilliveis e indispensolveis onde quer
que seres humanos vivam em sociedade, em lodos os casos em que os desejos
e alos de certo Dllmero de indivlduos se influenciem mutuamente, seja no trabalho,
no 6oio ou no alo do amor. Mas nao devemos acreditar nem tentar convencer-nos
de que os comandos e medos que hoje imprimem sua marea na conduta humana
tenham como "objetivo" simples, e fundamental, essas necessidades bolsieas de
coexiswncia humana, e que eSlejam Iimitados em nosso Mundo As restri~6es e
mOOos necessnios a um equillbrio esllivel entre os desejos de muitos e a
manuten~ao da coopera~ao sodal. Nossos c6digos de conduta eslilo liIo cheios
de contradi~6es e de despropo~oes como as formas de vida social, como aliola,
tamhem, a estrulora de nossa sociedade. As restri~6es As quais 0 indivlduo eslli
submetido hoje, e os mOOos correspondentes a elas, sio em seu carolter, for~a e
estrutora decisivamente determinados pelas fo~as especll1cas geradas pela
estrutura de nossa sociedade, que acabamos de discutir: pelo seu poder e oulros
diferenciais, e as imensas lens6es que criam.
Deixamos claro em que caos e perigos vivemos, e lIvemos oporlunidade de
disculir as for~as estruturais que Ihes determinam a dire~io. Sio essas for~as,
muito mais do que a limita~io simples de trabalhar em grupo, sio as tensiles e
entrela~amentos desse lIpo que expOem atualmente 0 indiv/duo 80 medo e a
ansiedade. As teusOes entre Estados, criadas pela diniimica irresisllvel de suas
lutas pela supremada sobre domlnios cada vez maiores, encontram expressio na
constitni~io psicol6gica da pessoa, em frustra~oes e reslri~es espec/ficas.
Imp6em a esses indivlduos uma pressao de trabalho e uma inseguran~a profunda
que nunca cessam. Thdo isso, as frustra~Oes, a inquieta~io, a presaiio do trabalho,
nio menos que a amea~a que nunca termina a vida inerente as tens5es entre
Estados, gera ansiedades e medos. 0 mesmo se aplica As tens5es dentro de cada
sociedade e Estado. A competi~ao incontrololvel, isetita de monop6lio, entre
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pessoas da mesma classe, por um lado, e as tenslles entre diferenles classes e
grupos, por oulro, diio origem tambem, no caso do Indivfduo, a uma conllnua
ansiedade e a proibi9i'ies ou restri90es especfficas. Elas, tambem, produzem seus
proprios mOOos especfficos: medos de perda do emprego, de uma vulnerabilldade
Imprevisfvel aos que exercem poder, de calr abaixo do nlvel de subslsrencia, que
prevalecem nas classes mals balxas; bem como os medos de degrada9so social,
de redu9so das posses ou Independencia, de perda de prestlglo e status, que
desempenham papel 1iI0 importante na vida das classes media e alta. B foram
precisamcnte medos e ansiOOades desse tipo, mOOos de perder 0 prestlgio
hereditario que distinguia a pessoa, conforme mencionamos l60, que desempenharam ate hoje um papel decisivo na modela9so do c6digo vigente de conduta.
Exatamente csses mcdos, vimos. tambem, lendem muilo a internaliza9so; eles,
muito mais do que 0 medo da pobreza, da fome ou do perigo flsico direlo,
cnraizaram-sc em cada membro dessas classes, atraves da cria9so e cduca9so,
sob a forma de ansiedades Internas que 0 prendem quase aulomalicamenle a um
c6digo aprendido, sob a pressilo de um forte superego, mesmo independenlemente
de qualqucr controle exercido por outras pessoas. A preocupa9so constante dos
paia com 0 falo de os mhos se pautarem ou nso pelo padrso de conduta de sua
classe ou da classe mais alta, se manterso ou aumentarso 0 presllgio da familia,
se defenderilo. sua posi9ilo na competi9so dentro de sua pr6pria classe, medos
desse tipo cercam a crian9a desde ·os primelros anos, e isso aconlece multo mais
na classe media, entre aqueles com ambi9ilo de subir na vida, do que na classe
superior. MOOos desse tipo desempenham um papel consideravel no conlrole ao
qual a crian98 e submetida desde 0 come90, nas proibi9i'ies que Ihe sso impostas.
Talvez apenas em parte conscientes nos pais e ate cerlo ponlo ja automatizadas,
elas silo transmitidas A crian9a tanto por geslos qua.nlo por palavras. Conlinuamente jogam combustlvel no clrculo Igneo das ansiedades Internas, que mantem
o comportamento e os sentimentos da crian9a em crescimento permanenlemenle
dentro de Iimites definidos, prendendo-a a cerlO padrio de vergonha e embara90,
a um sotaque cspecffico, a manciras peculiares, deseje ela isso ou nso. Ale mesmo
as normas illlpostas a vida sexual, e as ansiedades aulomalicas que hoje a cercam
em um grau 1iI0 alto, surgem nilo s6 da necessidade elementar de conlrolar c
cquillbrar os descjos dos muitos que vivcm juntos, mas tambem tem origem, em
grau considcravcl, nas prcssocs c lensoes em que vivem a classe alta e,
especialmente, a classe media em nossa sociedade. Bias, tambem, estilo estreitamente relacionadas com 0 medo de perder oporlunidades, posses e prestlgio, de
degrada9ilo social, de possibilidades reduzidas na dura luta da vida, inculcado
desde cedo na crlan9a pelo comportamento de pais e educadores. E mesmo que
essas Iimita91les e ansiedades paternas possam, algumas vezes, provocar exatamente 0 que devem prevenir, mesmo que a crian98 possa ser tamada incapaz,
por essas ansiedades automatica e cegamente instiladas, de' vencer na vida e
conseguir prestlgio social - qualquer que seja 0 resultado, sso sempre as tensoes
da sociedade onde vivem que sio projetad8s pelos gestos, proibi90es e medos
dos pais na crian98. 0 carater bereditario das oportunidades monopolizadas e do
prestlgio social encontra expressso direta na atitude dos pais para com 0 filho;

r:

T
!ormafQO do estado e civilizQfiio

272

dessa maneira, a crian~ e levada a sentir os perigos que amea9am essas
oportunidades e esse prestlgio, a sentir todas as tensoes da soeiedade, anles
mesmo de saber qualquer coisa a respeilo delas.
Essa Iiga9so entre os medos extemos dos pais, diretamente condieionados pela
posi~io

social dos mesmos, e as ansiedades intemas, automaticas, da

crian~a

em

crescilnenlo, e indubitavelmente um falo de imporlincia muilo mais geral do que
pode ser demonstrado aqui. S6 obleremos uma compreensso mais profunda da
eslrulura da personalidade do indivlduo, e das mudan9as hisl6ricas em sua
modela9so ao longo de sucessivas gera90es, quando formos mais capazes de
observar e analisar longas cadeias de gera96es do que e posslvel boje. Mas uma
coisa ja se lomou muito clara em nossos dias: a profundidade com que a
eslratiflca9so, as pressoes e tensOes de nossa pr6pria epoca penetram na eslrulura
da personalidade do indivlduo.
Nso podemos esperar de pessoas que vivem em meio a essas lensoes, que sao
levadas, sem culpa alguma, a incorrer em culpa em eima de culpa em rela9ao
umas as outras, que se comporlem reeiprocamente de uma nUlDeira que represente
- como parece que se acredita hoje com tanta freqUeneia - a culminineia final
da conduta "eivilizada". 0 entrela9amenlo continuo de atividades humanas aluou
como uma alavanca que, ao longo dos seculos, produziu mudan9as de conduta
DS

dire'r8o de

hOSSO

padrao. As mesmas pressoes evidentemente operam em

Dossa

soeiedade na mesma dire9so, no sentido de produzir mudan9as que transcendam
os aluais padroes de conduta e sentimenlos - embora, hoje como no passado,
essas tendencias, a qualquer tempo, passaro cottar em ffiarcha 8 reo 08 mesma
forma que acontece com a estmtura social, hOSSO tipo de conduta, DOSSO nivel

de lirnita90es, proibi90es e ansiedades nso e algo definitivo, e ainda menos uma
culminancia.

Para comC9ar, paira sobre n6s a amea9a constante de guerra. Repetindo 0
argumento em forma diferenle, guerra nso e 0 oposlo de paz. Por uma necessidade,
cujas razoes se tomararn claras, as guerras entre unidades menares foram, no
curso da hisl6ria ale 0 presenle, eslllgios e instrumentos inevilliveis no apaziguamenlo das unidades maiores. Certamenle a vulnerabilidade da eslrutura soeial e,
em conseqUeneia, os riscos e convulsOes sociais desencadeados sobre lodos os
inleressados pe1a violeneia explosiva das guerras aumentam na mesma propor9ao
em que progride a divisso de fun90es, e quanlo maior for a dependeneia mutua
dos adversarios. Por isso mesmo, sentimos em Dossa epoca uma crescente
disposi9S0 a resolver futuros conflitos enlre Estados alraves de meios menos
perigosos. Mas e multo claro que em nossos dias, da mesma forma que antes, a
dinimica da crescenle inlerdependencia eslll impelindo a configura9so de Estados
dimensionados para esses conflilos, a forma9so de monop6lios de for9a f1sica
em areas cada vez maiores da Terra e, assim, atraves de lodos os terrores e lutas,
concone para a pacifica~io das mesmas. Conforme mencionado anlerionnenle,

para alem das tensOes enlre os continentes e ja em parte despontando nelas,
come9am a emergir as tensoes da fase seguinIe. Podemos ver os primeiros
Iineamenlos de um sislema mundial de lensOes composlo de alian9as e unidades
supranaeionais de varios tipos, 0 preludio de lutas que abracem lodo 0 globo e
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que sao as precondi~oes para urn monop6lio mundial de for~a flsica, para uma
tinies insliluiQiio politics cenlral e, assim, para a pacificaQ80 da Tens.
o caso e 0 mesmo no -tocsnte as lutas econotD:icas. A livre competif;ao
economica, igualmente, nio e, conforme vimos, apenas 0 oposto da ordem
monopolista. Ela eSIl' constantemente se inclinando para alem de si mesma na
dire~ao oposta. Oeste ponto de vista, tambem, nossa epoca e tudo menos urn
ponto final ou culminancia, pouco importando quantas derrocadas parciais, como
em perlodos de transi~ao estruturalmente semelhantes, possam ocorrer. Neste
aspecto, tambem, ela abunda em tensOes nio-superadas, em processos inconclusos
de integra~ao, cuja dura~ao ecurso exato nao sao previslveis e cuja dire~ao
apenas e clara: uma tendencia de a livre competi~ao ou, 0 que significa amesma
coisa, a' propriedade desorga.llWida dos monop6lios, ser reduzida e abolida, e
uma mudan~a nas rela~oes hunianas, atraves da qual 0 controle das oportunidades
cessa gradualmente de ser 0 privilegio hereditario e privado de uma c1asse alta
tradicional e toma-se uma fun~ao sob controle social e publico. E neste particular,
tambem, por baixo do veu das attiais tensoes, as da pr6xima fase estao se tomando
vislveis, as tensoes entre os funcionarios de nlvel superior e medio da administra~ao monopolista, entre a "burocracia", por um lado, e 0 resto da sociedade,
por outro.
S6 quando essas tensOes entre e dentro de Estados forem dominadas e que
poderemos esperar tomar-nos mais reaImente civilizados. No presente, muitas
das regras de conduta e sentimentos implantados em n6s como parte integral da
consciencia, do superego individual, sao resqulcio de aspira~oes ao poder e ao
status de grupos tradicionais e nao tem outra fun~ao que a de refor~r suas
chances de obter poder e manter a superioridade de status. El~s ajudam membros
desses grupos a se distinguirem nao apenas atraves de suas pr6prias realiza~oes
pessoais - que, com modera~ao, saO justificadas - mas atraves da apropria~ao
monopolista das oportunidades de obter poder, 0 acesso ao qual e bloqueado a
outros grupos interdependentes. S6 quando as tensOes entre e dentro dos Estados
forem dominadas e que havera a possibilidade de que a regula~ao das paixoes e
conduta do homem em suas rela~oes reclprocas seja limitada liquelas instru~oes
e proibi~es que sao necessarias para manter 0 alto nlvel de diferencia~ao e
interdependencia funcional, sem 0 qual mesmo os atuais Dlveis de conduta
civilizada na coexistencia humana nil" poderiam ser mantidos, e ainda menos
superados. S6 enliio havera uma possibilidade, tambem, de que 0 padrao comum
de autocontrole esperado do homem possa ser limitado liquelas restri~oes que
sio necessarias a fim de que ele pqssa viver com os demais e consigo mesmo
com uma alta probabilidade de prazer e uma baixa probabilidade de medo seja dos outros, seja de si mesmo. S6 com a elimina~ilo das tensoes e conflitos
entre os homens e que esses mesmos tensoes e conflitos que operam dentro dele
podem se tomar mais brandos e menos nocivos As suas probabilidades de desfrute
da vida. Neste caso, nao precisara ser mais a exceQio, taIvez venha S lomar-se
mesmo a regra que 0 indivlduo possa alcan~ar 0 equillbrio 6timo entre suas
paixoes imperiosas, a exigir satisfsQao e realiz8Qio, e as limilaQoes 8 ele imposlas
(sem as quais continuaria a ser um animal selvagem e um perigo tanto para si
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mesmo quanto para os demais) - enfim, possa chegar aquela condi~iio a que
com tanla freqilencia nos referimos com palavras a1tissonantes, como "felicidade"
e "liberdade": uma equillbrio mais duravel, uma sintonia mais fina, entre as
exigencias gerais da existencia social do homem, por um lado, e suas necessidades
e inclina~oes pessoais, por outro. Se a estrutura das configura~oes humanas, de
sua interdependencia, tiver essas caracterfsticas, se 8 coexistencia delas, que
afinal de contas e a condi~iio da existencia individual de cada uma, funcionarem
de tal maneira que seja posslvel a todos os assim interligados alcan~ar tal
equillbrio, entio, e s6 entio, poderiio os seres humanos dizer a respeito de si
mesmos, com alguma justi~a, que sao civilizados. Ate entio, estariio, na melhor
das hip6teses, em meio ao processo de se tomarem civilizados. Ate entio poderiio
dizer, quando muito: 0 processo civilizador estli em andamento, ou, como 0 velho
d'Holbach: "la civilisation... n'est pas encore tenninee,'''

....

•• A

civiliza~Ao ...

ainda nao estli. completada.·· (RJR)

Notas

1. James Westfall Thompson, Economics alld Social History of Europe in the Latter
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irresistivel etas rela~oe5 concretas e da dinAmica da configura~.Ao especifica, e somente a
atuUise delas parler' explicar por que a feudaliza~ao diferiu uma de outra em certas
maneiras.
Outra compara~i.o entre diferentes sociedades feudais e encontrada em O. Hintze, Wesen
und Verbreitung des Feudalismus, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil. his!. Klasse (Bertim, 1929), pp. 321 e segs. 0 aUlor, influenciado pelas
ideias de Max Weber sabre a metodologia da pesquisa hist6rica e social, tenta oodescrever
o tipo ideal subjacente ao conceito de feudalismo". Mas, embors esse estudo oomece de
fato a transformar 0 metodo historiografico mais antigo em outro mais interessado em
estruturas sociais reais e tenha por isso mesmo dado origem a introvisOes especialmente
uteis, a compar~i.o que faz de diferentes sociedades feu dais e urn dentre muitos exemplos
para as dificuldades que surgem quando 0 historiador adota as id6ias metodol6gicas
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orientadoras de Max Weber e tenta - nas palavras de Otto Hintze - construir Uabstra~oes
e tipos visuais". As semelhan~as que 0 observador de diferentes povos e sociedades
encontra nio sio tipos ideais que t~m, em certo sentido, de ser mentalmente construidos.
mas urn parentesco real, existente. entre as pr6prias estruturas sociais. Se falta isso.
fracassa todo conceito de tipos do historiador. Se temos que contrapor outro conceito
a esse de Utipo ideal", escolheriamos 0 de "tipo real". A semelhan~a entre diferentes
sociedades feudais nio e urn produto artificial do pensamento, mas, reiterando-o, resulta
do fato de que formas semelhantes de aglutina~so social apresentam forte tendencia a
se desenvolverem de uma maneira que, de fato. e DaO apenas "na ideia", produz
padroes correlatos de relacionamento e institui~oes em distintas ocasiees e locais da
sociedade global.
Urn born numero de exemplos, pelos quais sou grato a Ralph Bonwit, demonstrou uma
ootavel semelhao~a entre as for~as do entrel~am.ento social que resultaram nas rela~ees
e institui~oes feudais do lapso e as estruturas e for~as que atuaram no feudalismo ocidental.
Uma analise estrutural comparativa desse tipo seria urn metodo muito mais util para explicar
as peculiaridades em que as institui~ees feudais do lapao e sua mudan~a hist6rica diferem
do que sucedeu no Ocidente.
Resultados semelhantes foram produzidos por urns investiga~io preliminar da sociedade
guerreira dos tempos de Homero. A fim de explicar a produ~iio de grandes cic10s epicos
- para mencionar apenas este aspecto - na sociedade antiga e Da sociedade cavaleirosa
do Ocidente, nio precisamos de qualquer hip6tese bio16gica especulativa, da ideia de uma·
Ujuventude" dos "organismos" sociais. Sera suficiente examinar as fonnas especfficas da
vida social que se desenvolveram nas cortes feudais de medio e grande porte ou em
campanhas militares e viagens. Os bardos e menestreis, com seus relatos em verso do
destino e fa~anhas her6icas de grandes guerreiros, transmitidos por via oral, tiveram Da
vida diaria dessas sociedades marciais urn lugar e fun~ao especfficos que diferiam. -par
exemplo, dos dos cantores e can~Oes de tribes cujos membros viviam mais intimam:ente
lig.des.
Obtemos tambem, de urn Angulo diferente, acesso as mudan~as estruturais nas antigas
sociedades marciais examinando mudan~as estiHsticas nos vasos e suas pinturas, nos
come~os da Antiguidade. Quando, por exemplo. na pintura de vasos originarios de
determinados -periodos, aparecem elementos "banocos", com gestos e vestuarios afetados
au - se a expressao for positiva - refmados, devemos, em vez de supor urn ..envelhecimento" bio16gico cia sociedade em causa. pensar em processos de diferencia~so, na
emergencia de Casas mais ricas, distinguindtrse da massa da sociedade marcial, e numa
maior ou menor transform~80 de guerreiros em cortesaos, ou, dependendo das circunstAncias, procurar uma influencia colonizadora de cortes mais poderosas. Introvisoes das
tensaes e processes especificos na sociedade feudal que a documenta~80 mais abundante
sobre 0 antigo periodo europeu torna possivel, pooem, numa palavra, agu~ar e aperfei~oar,
em alguns aspectos, nossa observa~ao de material originario da Antiguidade. Mas, claro,
suposi~oes desse tipc devem, em todos os casos, basear-se num rigoroso exame do material
relativo A hist6ria estrutural da pr6pria· sociedade antiga.
Estudos comparativos de sociogenese ou de hist6ria estrutural desse lipo mal com~aram.
Indispensavel ao seu sucesso sera urns iniciativa que e tomada muito dincil pela excessiva
separa~80 entre as disciplinas academicas e pela falta de colabora~iio entre elas, que tern
caracterizado a pesquisa ate agora. Essencial para a compreensiio das antigas sociedades
feudais, e sua estrutura, por exemplo, sera urn preciso estudo comparativo das sociedades
feudais vivas, antes que seja tarde demais. 0 profundo conhecimento de detalhes e conexoes
estruturais necessario para a compreensiio de qualquer sociedade. que a material origiruirio
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do passado e fragmentado demais para fomeeer, 56 se tornara disponivel para a interpre~io
se a etnologia basear SUBS pesquisas menos exclusivamente em sociedades mais simples,
em "tribos", se a hist6ria se ocupar menos com sociedades e processos do passado, e se
ambas as disciplinas, junt~ voltarem a 8ten~iio para aquelas sociedades vivas que. em
sua estrutura, mais se assemelham a sociedade medieval do Ocidente. As dUBS, juntas,
devem investigar a estrutura, no sentido mais estrito da palavrs. das dependencias funcionais
atraves das quais pessoas que nela vivem se aglutinam de certas maneiras, e as for~as
inerentes 80 entrela~8mento que, em certas circunsttmcias, provocam. 8 mud8D~a dessas
dependencias e relal;Oes em dire~iio muito especffica.
23. Sobre esta discussAo e a sUbsequente, cf. A. e E. Kulischer, Kriegs und Wanderzilge
(Berlim e Leipzig, 1932), pp. 50 e segs.
24. J.B. Bury, History ofthe Eastern Roman Empire (1912), p. 373, citado por Kulischer,
op. cit., p. 62.
25. Henri Pirenne, l.es villes dJl moyen age (Bruxelas, 1927).
26. Kirn, Polirische Geschichte der deutschen Grenzen. Para maiores detalhes sobre as
diferentr85 em ritmo e estrutura entre as feudalizatrOes aleml e francesa, cf. J. W. Thompson,
uGerman Feudalism", American Historical Review, vol. 28,1923, pp. 440 e segs. uQ que
o s&:ulo IX fez pela Fr~a para transforma-1a em pals feudal na Alemanha 56 aconteeeu
Das guerras civis do reinado de Henrique IV:' Ibid., p. 444.
Neste caso, reconhecidamente (e, mais tarde, por exemplo, em W.O. Ault, Europe in
the Middle Ages, 1932), 0 decllnio da area franca do Ocidente 50 explica acima de tudo
em termos de maior ameatra extema: ..A GermAnia estava menos exposta a ataques extemos
e possu{a urna constitui~80 mais s6lida que a da Frantra. 0 feudalismo germAnico nla se
tomou urn sistema tAo rigido e anquilosado como 0 fran~s. A ·Velha· Frantra desmorooou
nos seculos IX e Xi a ·Velha' Alemanha, ancorada em antigos ducados, que permaneceram
inu,.ctos, conservou sua integridade" (Thompson, op. cit., p. 443). Outro fator decisivo na
rapidez no grau da desintegr~80 feudal na area franca, porem, foi precisamente 0 fato
de que, depois de as normandos terem se assentado, as invasOes por tribes estrangeiras e.
por conseguinte, a ameatra externa, foram menores do que na uea franca oriental. A questio
se areas maiores, uma vez unificadas, decaem mais lentamente e se, ao contruio, uma vez
ocorrida a decadancia, elas sf: reintegram com maior dificuldade do que BS meoores, esse
problema de dinl1mica social, enrm, precisa ser ainda investigada. Mas, de qualquer modo,
lado alado com a debilita~lio gradual da Casa Carollngia provocada, pelo menos em pane,
pela inevitavel redu~aa de sua riqueza no correr das ger8t;oes, pela perda de parte de SUBS
terras a fun de pagar por servitr0s au pela sua divisao entre diferentes membras da familia
(este assunto, igualmente, precisa ser estuclado em maiores detalhes), iniciau-se uma fase
de desintegra~ao que se estendeu par tado 0 dominia carolingio. Eo passivel que mesmo
no' s&:ulo IX essa desintegra~lio da lirea franca do Ocidenle t.Dba ido mais longe do que
mais tarde DB regilo germAnica; Mas ela, com certeza, se deteve mais rapidamente nesta
ultima exatamente devido a maior ame8t;a externa. Durante loogo periodo, essa ame~a
proporcionou a chefes tribais individuais a oporlunidade de 50 transformarem em fones
gavemantes centrais, gra~as a sucessas militares sobre inimigos comuns e, dessa maneira,
revigorou mais uma vez e ampliou a organiza~Ao central carolingia. Durante algum tempo,
a .possibilidade de expaosao colonial, a aquisitrAO de novas tetras na fronteira oriental da
regiAa germAnica, atuaram na mesma diret;Ao para fortalecer a autaridade central. Na 4rea
franca do Ocidente, elQ contraste, a partir do s~culo IX, ambos as fatores foram menos
impoI'tantes: a ameatra de invasAa de tribos estrangeiras e a possibilidade de uma expansio
conjunta alem-fronteiras. Proporcionalmente menor foi a possibilidade de forma~lo de
uma monarquia forte. A "missao real" estava faltando e, assim, a desintegra~lo feudal
ocorreu mais rapida e completamente." (Cf. pp. 25 e 5Ogs. e 41-2 deste volume.)
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27. E. Levasseur, La population fran~aise (Paris, 1889), vol. I, pp. 1~4-~.
28. Bloch, op. cit., p. ~.
29. W. Cohn, Dos Zeitalter der Normannen in Sicilien (Bonn e Leipzig, 1920).
30. H. See. Franzosische Wirtschtiftsgeschichte (Jeoa, 1930), p. 7.
31. Kur Breysig, Kulturgeschichte der Neuzeit (BorUm, 1901). vol. 2, pp. 937 e segs.,
espeeiahneole a p. 948.
Se as a~Oes das tres monarquias forem comparadas... procurando-se as razOes de
seus sucessos diferentes, a causa flnal nao sera encontrada em eventos isolados. A
monarquia anglo-normanda benefleiou-se de uma eircunstAncia que nem estava em
seu poder nem no de qualquer ser mortal, mas fundamentava-se em toda a estrutura
da hist6ria interna e extema da Inglaterra. Em virtude do fato de que, em 1066, urn
novo Estado tenha sido fundado na Inglaterra a partir dos pr6prios alicerces, tornou-se
passivel ussr as experiencias recolhidas pelas grandes monarquiast acima de tudo t
pela mais pr6xima, a francesa. A fragment~ao da alta nobreza e a hereditariedade
dos cargos foram, em certo sentido t apenas.8S conclusOes que a monarquia normanda
retirou do destino de seu exemplo mais pr6ximo.
32. Pirennet Les villes du moyen age, p. 53. A opiniilo oposta foi adotada mais
recentemente por D.M. Petrusevki, "Strittige Fragen der mittelalterlichen Verfassungs und
Wirtschaftsgeschichte", Zeitschrift fiJr die gesamte Staatswissenschaftt vol. 85 (TObingen t
1928), pp. 468 e segs. Este trabalho nao deixa de ter intereSse porquantot justamente por
se mostrar unilateral na dire~ao oposta, poe na devida perspectiva certas obseuridades oa
visilo hist6rica tradicional e algumas inadequaf;oes dos conceitos em voga.
Assim t por exemplo, a ideia de que as cidades da Antiguidade haviam desaparecido
por completo nos principios da Idade Media e refutada por outra ideiat embora DaO menos
imprecisa. Cf. a versio mais equilibrada de H. Pirenne, Economic and Social History of
Medieval Europe (Loildrest 1936)t p. 40: "Quando a invasao islAmica fechou os portos
do mar Tirrenio... a atividade municipal rapidamente se extinguiu. Salvo no suI da Italia
e em Veneza, onde foi mantida gra~as ao comercio com Bizancio~ela desapareceu emtoda
parte. As cidades continuaram a existir, mas perderam sua popula~so de artessos e
mercadores e t com elest tudo 0 que sobrevivera da organiz8f;so municipal do Imperio
Romano. t,'
A tese estatiea t segundo a qual a "economia de troea" "e a ,oeconomia monetaria" nso
expressaram a direftio de urn processo hist6ric6 gradual, mas dois estados fisieos separadost
sucessivos e irteeonciliaveis da sociedade (cf. p. 34 e pp. 49-50t aeima), Petrusevski opOs
a tese de que jamais existiu essa tal oOeconomia de troea": "NBO queremos discutir aqui
em detalhes 0 fato de que t como demonstrou Max Weber, a economia de troea constituiu
uma dessas utopias eruditas que nao s6 nAo existem e nunea existiram oa realidade, mas
que, ao contrario de outras... que sao tambem generaliza~oes utopistas devido ao seu carater
16gicot jamais podem ter qualquer aplica~Bo it realidade concreta" (p. 488). A essa
concep9BOt podemos opor a versiio de Pirenne (op.cit. t p. 8):
Do ponto de vista econdmieo, a institui~ao mais ootavel e caracterCstica dessa
civiliza9so foi 0 grande Estado. Sua origem, clarot e muito antiga e e facit
comprovar-lhe a filia~80 a urn passado muito remoto... [p. 9]. 0 novo foi a maneira
como ele funcionou a partir do desaparecimento do com~rcio e das cidades. Enquanto
o comercio foi capaz de transportar-lhe os produtos e as cidades de fomecer-lhe urn
mercadot 0 grande Estado comandou e conseqiientemente lucrou com a venda regular
fora de suas fronteiras... tt:las agora cessou de assim agir porque nao havia mais
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meccadores nem citadinos... agora, que tados viviam de sua propria terra, ninguem
se dava 80 trabalbo de comprar alimentos no exterior... Assim, cads Estado se dedicou
80 tipo de economia que tern sido descrita, com grande inexatidio, como ueconomia
fechada DB grande propriedade" e que foi, DB rcalidade, simplesmente oms economia
sem mercados.
Finalmente, Petrusevski opOe - atese de que a ufeudalismo" e a ueconomia de troca:u
foram dutts diferentes esferas, ou patamares, de existencia da sociedade, ests ultima com
a infra-estrutura que produziu ou causeu a primeica - sua teoria segundo a qual as dois
fenOmenos nada t~m a ver entre si: ..... idtHas que se chocam inteiramente com 0 fato
hist6rico, tal como a de subordina~Ao do feudalismo a economia de tcoca ou sua
incompatibilidade com uma otganiza<;i1o estatal abrangente" (p. 488).
No texto precedente'. tentamos demonstrar 0 estado real das coisas. A forma especifica
de economia de troea que prevaleceu nos come~os da Idade Media, as economias
relativamente indiferenciadas e sem mercados associadas As grandes cortes, e a forma
especifica da organiZ8~iio politica e militar que denominamos feudalismo, nada mais forain
do que dois diferentes aspectos das inesmas fortnas de relacionamentos humanos. Podem
ser conceitualmente distinguidos como dois diferentes aspectos dos mesmos relacioDamen·
tos humanos, m~ mesmo conceitualmente, nie podem ser separados, como dUBS substAncias que existissem independentemente uma da outra. As fun~oes politicas e militares
do senhor feudal e sua fun~iio como proprietHio de terra e de servos foram profundamente
interdependentes e indissoluvelmente ligadas. E, de igual maneira, as mudan~as que
gradualmente ocorreram na situa~iio desses senhores e em toda a estrutura dessa sociedade
nio podem ser explicadas exclusivamente em termos de urn movimento aut~nomo das
rela~oes e fun~Oes econ6micas ou exclusivamente em termos de mudan~as das fun~Oes
politicas e militares, mas apenas em termos do entrela~amento de atividades humanas que
abrangem essas duas Heas inseparavelmente ligadas de fun~oes e formas de relacionamento.
33. Cf. a "Introdu~i1o", de autoria de Louis Halpben, em A. Lucbaire. Les communes
Franfaises d l'epoque des Capiliens direcls (Paris, 1911), p. viii.
34. Ibid., p. ix.
35. Ibid., p. 18.
36. Hans von WeIVeke, uMonnaie, lingots au marchandises? Les instruments d·t!change
au XIe et XUe siecles", Annuales d·histoire economique et sodale (setembro, 1932), n. 17,
p.468.
37. Ibid.. 0 processo correspondente na dire~io oposta, 0 reeuo no uso do dinheiro e
o avan~o dos pagamentos em produtos naturais, cOIDe~ou logo no inicio da Antiguidade
IDais recente: "Quanto mais se adiantava a seculo ill, mais rapido se tomava o·declinio.
A unica moeda que permanecia em circula~ao era 0 antonianus ...•• (F. Lot, Lafin du monde
amique (Paris, 1927), p. 63: "05 salarios do exercito tendiam cada vez mais a ser pagos
em produtos da terra" (p. 65)... uQuanto As conseqOencias inelutaveis de urn sistema que
permite que servi~os sejam remunerados apenas como pagamento em especie, a distribui~iio
de terra, elas ja sao facilmente percebidas: levam ao que e chamado de regime feudal ou
a urn regime analogo (p. 67)."
38. M. Rostovtsev, The Social and Economic History of the Roman Empire (Oxford,
1926), pp. 66~ 7, p. 528 e numerosos outros trechos. Cf. fndice Remissivo: Transporte.
39. Lefebvre des Noettes, L·Attelage. Le cheval de selle d travers les ages. Contribution
d /'hisloire de /'esclavage (Paris, 1931).
Os estudos de Lefebvre des Noettes, tanto por causa de seus resultados quanta das
dire~oes da pesquisa, revestem-se de uma importancia que dificilmente pode ser superes-
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timada. Alern do valor desses resultados, que sem duvida precisam de connrma~ao em
certos pontos, nao tern grande importancia que 0 autor ponha de cabe~a para baixo a
conex8.o causal, vendo no desenvolvimento da tecnologia da tra~ao animal a causa da
elimina~iio da escravidao.
Indica~5es quanta as corre~6es necessarias se encontram na crftica ao livro, de autoria
de Marc Bloch, "Problemes d'histoire des techniques", Annales d'histoire economique et
sociale. (set., 1932). Em especial, dois aspectos do trabalho de Lefebvre des Noettes sao
em parte acentuados e ate certo ponto retificados: 1. A influencia da China e BizaDcio
sabre as iDven~oes da ldade Media parecem exigir exame mais acurado. 2. A escravidao
deixara de desempenhar urn papel importante na estrutura dos com~os do mundo medieval,
muito antes do aparecimento dos novos arreios. uNa au~ncia de qualquer clara sucessao
temporal, de que modo podemos falar em uma rel~ao de causa e efeito? (p. 484):' Urn
relato abrangente dos resultados basicos do trabalho de Lefebvre des Noettes DB Alemanha
e encontrado em L. Lowenthal, "Zugtier und Sklaven", Zeitschrift jar Sozialforschung
(Frankfurt/Main, 1933), n. 2.
40. Lefebvre des Noettes, "La 'Nuit' du moyen age et son inveotaire", Mercure de
France (1932), vol. 235, pp. 572 e segs.
41. Von Werveke, op. cit., p. 468.
42. A. Zimmem, Solon and Croesus, and other Greek essays (Oxford, 1928), pp. 113·14.
Cf. tambc!m A. Zimmem, The Greek Commonwealth (Oxford, 1931).
Ha algum tempo vern sendo enfatizado - e sem duvida corretamente - que em Roma
tanto cidadiios como escravos faziam servi~os manuais. Acima·de todas, a pesquisa de M.
Rostovtsev (cf. The Social and Economic History of the Roman Empire), e estudos
especializados como 0 de R.H. Barrow, Slavery in the Roman Empire) (Landres, 1928),
como. por exemplo. as pp. 124 e segs., esclareceram essas rela~6es. Mas 0 fato de as
cidadaostrabalharem, por maior que se possa estimar a participa~ao de seu trabalho oa
produ~ao total. de modo algum desmente 0 que antes se expOs com a cita~ao do trabalho
de A. Zimmem - 0 fato de que os processos e regularidades sociais numa sociedade onde
o trabalho manual e realizado em extensao consideravel por escravos diferem de modo
muito especifico daqueles encontrados numa sociedade na qual todo 0 trabalho nas cidades,
pelo menos, e realizado exclusivamente por homens livres. Como tendencia social. 0 anseio
dos hornens livres de se distanciarem do trabalho realizado por escravos, com a resultante
forma~ao de uma classe de "pobres ociosos" Da sociedade antiga, como tambem nas
modemas que possuern urn grande setor de trabalho escravo, e sempre identificavel. Nao
e dificil compreender que. sob a pressao da pobreza, urn certo numero de cidadaos ainda
assim se veja obrigado a realizar 0 mesmo trabalho dos escravos. Mas nao e meoos claro
que a situa~ao deles. tal como ados trabalhadores manuais em geral nessa sociedade.e
decisivamente influendada pela existencia de trabalho escravo. Esses homens livres, ou
pelo menos parte deles, sao obrigados a aceitar condi~6es semelhantes ados escravos.
Dependendo do numero de escravos disponiveis na sociedade e do grau de interdependSocia
de seu trabalho com a trabalho escravo, os homens livres enfreDtam um: maior ou menor
grau de pressao competitiva do trabalho servil. Esta, tambem, e uma das regularidades
estruturais de todas as sociedades escravistas. (Cf. tambem Lat. Laftn du monde antique.
pp. 69 e segs.)
43. Segundo A. Zirnmern, a sociedade grega np perfodo classico nAo era escravista
no sentido tipico da palavra: "A sociedade grega nao era escravista~ mas ela tioba
uma base de escravos para realizar os trabalhos mais degradantes. enquanto a grupo
principal dos assim~chamados escravos consistia em apreodizes trazidos 1\ for~a do
exterior para ajudar. quase em termos iguais com sellS senhores, oa cria~80 da base
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material de uma civiliz~Ao da qual, daf em diante, iriam participar" (Solon and Croesus,
pp. 161·2).
44. Pirenne, us vilres du moyen age f PP. 1 e segs.
45. Ibid., pp. 10 e segs.
46. Ibid., p. 27. Esse Urecurso As lireas interioranas" e sua importAncia para 0
desenvolvimento da sociedade ocidental encontram confirm8~Ao no fato de que a evolu~io
da tecnologia do transporte por terra, stem do estado a que chegou na Antiguidade,
come~ou, como podemos perceber boje, cereB de urn seculo mals cedo do que a
tecnologia nliutica. A primeira iniciou-se entre 1050 e 1100 e, a segunda, evidentemente
oAa antes de 1200. cr. Lefebvre des Noottes, De la marine antique d la marine moderne.
La revolution du goveraail (Paris, 1935), pp. lOS e segs. Cf. tamb6m E.H. Byrne,
Genoese shipping in the twelfth and thirteenth cenruries (Cambridge, Mass., 1930),
pp.5-7.
47. A Lucbaire, Louis VII, Philippe Auguste, Louis V111 (Paris, 1901), p. 80.
48. Calmelte, La societe Jeodale, p. 71. Cf. do mesmo autor, Le monde Jeodale.
49. 0 Direito e naturalmente, devido a sua fixa~io par uma maquina judiciaria
independente e A exist6ncia de corpos de especialistas com interesses adquiridos na
preservaQio do status quo, relativamente impermeavel ao movimento e A mudan~a. A
propria seguran~a legal, sempre desej.da porparte consideravel da sociedade, at6 certo
ponto depende da resistencia do Oireito • mudan~a. Essa irnobilidade 6, de fato, refor~ada
pela lei. Quanta maiores as areas e a numero de pessoas integradas e interdependentes,
mais necesstirio se torna um Direito uniforme que se estenda por essas areas - tio
necessaria, par exemplo, como uma maeda uniforme. Quanto mais fortemente, par
conseguinte, a Direito e 0 JUdiciario, que, como a maeda, tomam-se 6rgios de integr8Qio
e geradores de interdependencia, se op6em a qualquer mudan~a, mais graves se tomam
as perturba~Oes e deslocamentos de interesses que qualquer mUdan~a traz consigo. Essa
caracterlstica contribui lamMm para a fato de que a mera amea~a de for~a pelos 6rg!os
Ulegltimos" de poder ~ suficiente, durante longos periodos, para fazer com que indivlduos
e gropes sociais inteiros se curvem diante do que foi antes estabelecido como norma da
lei e da propriedade, num determinado estagio das relaQQes saciais de poder. Sio tao
grandes as interesses identificados com a preserVaQio das rel8Q6es jurfdicas e de propriedade em vigor, e 6 tAo claramente sentido 0 peso que a Direito recebe da crescente
integrsQao, que os testes constantes, a que se encontrarn submetidas as rela9Qes de poder
nas lutas fisicas para as quais se inclinam. as pessoas em saciedades menos interdependentes,
sio substituldos por uma disposi9BO duradoura de obedecer 1\ lei em vigor. S6 quando
sublevaQoos e tensOes DB sociedade se tomatam extraotdinatiamente grandes. quando a
interesse na pteserva9Bo do Direito em vigor se tomou incerto em grandes segmentos da
sociedade. 56 entia. freqQentemente ap6s intervalos que duraram seculQs, 6 que grupos na
sociedade com~am a submeter a teste. em lutas fisicas, se a Direito tradicional corresponde
as reais rela~Qes de poder.
No tempo em que a sociedade possula uma economia ptedominantemente de troes e
as pessoas eram menos interdependentes e' quando, POt conseguinte. a rede bem real mas
aimla nBO visualmente representavel da sociedade antepunha 80 indivldUQ sua maior forQa,
o pader social que respaldava cada reclamo legal do indiv(duo tinha que estar sempre
muito visivel. Todos os proprietarios deviam estar dispostos a provar em combate flsica
que ainda possu(am poder militar e social suficientes para dar embasamento a seu ""reclamo
legal". Correspondendo a urn entrelaQamento mais estreito das atividades humanas numa
fase posterior e em areas mais vastas. cobertas por meios· de comunicaQBo raz04veis,
contudo, surgiu urn Direito que~ na maior parte, ignorou difereoQas locais entre indivlduos,
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o chamado Direito Geral, isto e, urn Direito aplicavel e valida igualmente em toda a area,
e para todas as pessoas que a habitavam.
la 0 tipo de entrela~amento e depend~ncia social vigente na sociedade feudal, com sua
eco:lomia predominantemente de troca, confiava a pequenos gropos e, muitas vezes, a
individuos isolados, fun~oes que sAo hoje exercidas pelo UEstado··. Por isso mesmo,
uDireito" era tambem incomparavelmente mais individualizado e local. Tratava·se de uma
obriga~io e de um l~o acertados por este susenmo e aquele vassalo, este grupo de rendeiros
e aquele senhor, esta cOrpOr~io publica e aquele senhor, esta abadia e aquele duque. Um
estudo dessas "re~oes juddicas" proporciona uma ideia muito clara do que temos em
mente quando dizemos que, nessa fase, 8 integra~ao social e a interdepend4!ncia eram.
menores e correspondentemente diferente a rela~iio entre urn homem e outro.

°

Devemos ter cuidado (diz Pirenne, por exemplo, em Les villes du moyen dge, pp.
168·9) para DAo atribuir importancia exagerada As Cartas urbanas. Nem na Flandres
nem em qualquer outra regH\o da Europa, elas cont4!m a totalidade do Direito urbano.
Limitam-se a fixar seus contomos gerais, formulando alguns principios essenciais
e resolvendo alguns confUtos de maior importAncia. 0 mais das vezes, foram produto
de circunstAncias especiais e levaram em conta apenas questoes que estavam senOO
debatidas no momenta de sua reda~iio... Se os burgueses as defenderam seculos a
fio, com extraordinario zelo, isso aconteceu porque elas eram 0 paladium de sua
liberdade, porque lhes permitiam justificar a revolta se fossem violadas, mas oao
porque contivessem todo 0 Direito. Foram, por assim. dizer, olio mais do que 0 seu
esqueleto. Em volta de suas disposi~Oes proliferou uma rica vegeta~iio de cOstumes,
usos, e privilegios que olio eram menos indispensaveis pelo fato de nao constarem
por escrito.
Isso e tao verdadeiro que urn born nUmero de Cartas previa e reconhecia
antecipadamente 0 desenvolvimento do Direito urbano... Em 1127, 0 conde de
Flandres concedeu aos burgueses de Bruges Uut de die in diem consuetudinafias
leges suas corrigerent", isto e, penniss80 para ampliarem dia a dia 0 Ambito de suas
ordena~oes municipais.
Aqui vemos mais uma vez que, nesse diferente Divel de integra~lio, forma~Oes sociais
de distinta ordem de magnitude, uma cidade e urn grande senhor feudal, mantinham entre
si 0 mesmo tipo de rela~Oes que hoje 56 prevalecem entre UBstados", e que seus acordos
jurCdicos demonstravam 0 mesmo padriio que hoje vige entre estes liltimos, seguindo de
modo muito direto mudan~as de interesse e poder social.
50. Calmelte, La SOe;ele leodale, pp. 70-1.
51. A. Luchaire, La societe franfaise au temps de Philippe Auguste (Paris, 1909),
p.265.
52. C.H. Haskins, The Renaissance ollhe Twelfth Cenlury (Cambridge, 1927), p. 55.
53. Ibid., p. 56.
54. Ibid.
55. Eduard Wechssler, Das Kulturproblem des Minnesangs (Halle, 1909), p. 173.
56. Ibid., p. 174.
57. Ibid., p. 143.
58. Ibid., p. 113.
59. Henning Brinkmann, Enlslehungsgesehiehle des Minnesangs (Halle, 1926), p. 86.
60. Wechsslel, op. cit., pp. 140-1.
61. Luchaire,"La sociite franfaise au temps de PhUippe Aug~te, p. 374.
62. Ibid., p. 379.
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63. Ibid., p. 380.
64. Pierre de Vaissiere. Gentilshommes campagnardsde l"ancienne France (Paris, 1903),
p. 145.
65. Brinkmann, op. cit., p. 35.
66. Wechssler, op. cit., p. 71.
67. Ibid., p. 74. Analogamente, em Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in der
Rechtsen/'Wicklung (Tilhingen,1907), p. 265.
68. De Vaissiere, op. ci~A"'P. 145.
69. Wechssler, op. cit., p. 214.
70. Brinkmann, op.' dt., pp. 4S e segs., 61, 86 e segs. cr. sobre este BSSunto e no que
se segue, C.S. Lewis;1he Allegory o/Love: a Study in Medieval Tradition (Oxford, 1936),
p. II.
A novidade propriamente dita; eu DaD pretendo explicar. Mudan~as reais em
sentimentos humanas sao OJ:uito faras, mas acredito que ocorrem, e esla e urns delss.
Nao estoll cena se tct11 Y·causas". sepor causa entendemos alguma coisa que
explicaria inteiramente ('i'Dovo estado de eaisas e, assim. 0 que parecia constituir
sua novidade. De qualquer modo, e claro que fracassaram ate agora os esfor~os
dos eruditos para encontrar uma origem para 0 conteudo da poesia amorosa
proven~a1.

11. Na Inglaterra, 0 termo correspondente e encontrado, em perCodos posteriores, restrito,
vezes explicitamente. a servi~ais. Urn exemplo disso se 16 Da maDeira como. Duma
descri~ao de origem iDglesa do que constitui uma boa refei~Ao, a "curtese and bonestie
of servantes" e comparada com a "kyne frendeshyp and company of them that syttte at
the supper". G.G. Coulton, Social Life in Britain (Cambridge, 1919), p. 375.
72. F. Zarncke, Der deutsche ColO (Leipzig, 1852), p. 130, v. 71 e v. 141 e segs. No
tocante a outros aspectos dessa primeira e principal fase na transi~io de guerreiros para
cortessos (a educ~ao e os c6digos das ordens de cavaleiros em diferentes pafses). cf. E.
Prestage. "Chivalry"; a series of studies to illustrate its historical significance and
civilizing influence (Londres. 1928). incluindo A.T. Byles. "Medieval courtesy-books and
the prose romances of chivalry (pp. 183 e segs.).
13. Luchaire. Les premiers Cap!tiens, p. 285; cr. tambem A. Luchaire, Louis XV Ie
Gros (Paris, 1890). Introdu~iio.
14. Luchaire. Histoire des Institutions Monarchiques de la France sousks premiers
Capetiens (987-1180), vol. 2, p. 258.
75. Cf. pp. 26 e segs, em especial as pp. 37-g.
16. Suger. Vie de Louis Ie Gros, ed. Moliner, cap. 8, pp. 18-9.
11. A Vuitry, Etudes sur Ie regime financier de la France (Paris. 1878), p. 181.
78. Luchaire. Louis VI.
19. "A terra que ia de Northumberland ao Canal era mais facil de se unificar do que
da F.landres aos Pireneus.·· Petit-Dutaillis, La monarchie feodale, p. 37. Sobre a questio
do tarnanho do territ6rio. cf. tambem R.H. Lowie. The Origin of the State (Nova York,
1927), "The size of the state", pp. 17 e segs.
Macleod. em The Origin and History 0/ Politics, observa como foi realmente espantoso
que, dada a simplicidade dos meios de transporte, dominios tio vastos como os Imperios
Inca e Chines tivessem sido tAo estliveis. 56 uma detalhada anBlise hist6rico-estrutural da
intera~ao de tendencias e interesses centrCfugos e centralizadores nesses im~rios poderia,
realmente, tomar compreensivel para n6s a aglomera~so de areas tAo vastas e a natureza
de sua coesao.
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A fonna chinesa de centraliz~io. comparada com a que se desenvolveu os Europa, e
certamente. muito estranha. No caso, 8 classe guerreira foi erradicada relativamente cedo
e de forma muito radical por uma forte autoridade central. A erradica~ao - como quer
que tenha acontecido - esteve vinculada a dUBS grandes peculiaridades da estrutura social
chinesa: a transfer~ncia de controle da terra para as maos dos camponeses (0 que
encontramos no inlcio do per{odo ocidental apenas em alguns Iugares, como, por exemplo,
DB Suooia) e 0 preenchimento de cargos oa maquina govemamental por uma burocracia
sempre rcorutads em parte entre as pr6prios camponeses e, de qualquer modo, inteiramente
pacifica. Mediada pot essa hierarquia, formas cortesas de civiliz8.98.o penetraram profundamente nas classes mais baixas do pavo: lan~aram rai'zes, transformadas de muitas
manciras no c6digo de conduta da aideia. 0 que freqilentemente se denominou 0 carater
unio-belicoso" do povo chinas nao constitui expressao de alguma "dispasi~ao natural".
Resultou do fato de que a classe que fomeceu ao povo muito de seus modelos, atraves de
contact9S constantes, ja deixara desde seculos de ser uma classe de guerreiros, uma nobreza,
tomando-se urn Mundo oficial pacifico e erudito. E e principalmente a situa~ao e·a.fun~ao
dessa classe que se manifests no fato de que, na tradicional escala de valores chrn.esa·ao coJ1tr4rio eta japonesa - , a atividade e a bravura militar nao ocupem lugar muito alto.
Diferente como tenha sido em detalhes 0 sistema de centraliza~ao chin~s do que houve
no Ocidente, par conseguinte, em ambos as casos 0 fundamento da coesao de dominios
mals vastos foi a elimina~ao de guerreiros e latifundiarios que competiam livremente
entre ~i.
80. Sobre a importAncia do monop6lio cIa for~a fisica na constru~ao de ~'Estados", cf.
aclnw de tudo Max Weber, Economy and Society (Nova York, 1968).
81. cr. pp. 93-4, acima. Nao consideramos necessario seguir aqui 0 costume modemo
e oferecer uma expressio matematica para a regularidade do mecanismo do monop61io.
Sem duvida, nao seria impassivel formular uma delas. Uma vez formulada, seria passiveI
discutir tamMm deste aspecto uma questio que, geralmente falando, e pouco equacionada
hoje: a do valor cognitivo da formula~ao matematica. 0 que, por exemplo, se ganha em
termos de compreeos80 e de clareza ao se ter uma formul~ilo matematica do mecanismo
do monop6lio? Essa pergunta s6 pade ser respondida na base da simples experi~ncia.
o certo, contudo, e que para muitas pessoas a formula~ilo de leis gerais esta ligada a
urn valor que - pelo meoos no que interessa a hist6ria e a 5Ociologia - nada tern aver
com seu valor cognitivo. Essa ava1ia~ao, nao comprovada, com grande freqiiencia desen~
caminha a pesquisa. Muitas pessoas consideram que 0 trabalho mais fundamental da
pesquisa serla explicar todas as mudan~as atraves de alga imutavel. E 0 respeito pela
formula9io maternatica tem origem, em grande parte, nessa valoriza~ao do imutavel. Tal
escala de valores, parem, tern suas raizes nile no trabalho cognitivo da pesquisa em si,
mas no anela do pesquisador pela etemidade. Regularidades gerais, como as do mecanismo
do monop6lio e todos· os padroes gerais de rela~oes, sejam matematicamente formtiJadas
au nio, oio constituem 0 objetivo final ou 0 spice dapesquisa historica e socio16gica. A
compreensAo dessas regularidades e frutifera como meio para atingir uma meta diferente,
um melo de orientar 0 homem no tocante a si mesmo eao seu mundo. Seu valor reside
exclusivamente em sua fun~ao de elucidar a mudan~a hist6rica.
82. Sobre este ponto, ver "Sabre a Sociogenese do Feudatismo", especialmente as
pp. S8~9. Sobre "pader social", ver "Nota sobre 0 Conceito de Poder Social", pp. 62-3,
nota.
83. Auguste Longnon, Alias hislorique de /a France (Paris, 1885).
84. Luchaire, Histoire des Institutions Monarchiques (1891), vol. 1, p. 90.
8S. Petit-Dutaillis, La monarchie jeodale en France et en Angleterre, pp. 109 e segs.
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86. A. Cartellieri, Philipp II August und der Zusammenbruch des angevlnischen Reiches
(Leipzig, 1913), p. I.
87. Cf. A. Longon, Laformarion de I'unirefranfaise (Paris, 1922), p. 98.
88. Luchaire, Louis VII, Philipp Augustus, Louis VlIJ, p. 204.
89. C. Petit-Dutalllis, ttudes sur /a vie er Ie regne de Louis VII/ (Paris, 1899), p. 220.
90. A Vuitry, Etudes sur Ie regime financier de la France, nouvelle serie, vol. I (Paris,
1883), p. 345.
.
91. Ibid., p. 370.
92. Ums compila~io mais exata dessas Casas feudais e encontrada em LongDon, La
formation de l'unire franfaise, pp. 224 e segs.
93. VlIitry, op.cir., p. 414.
94. Cf., por exemplo, Karl Mannheim, "Die Bedeutung der Konkurrenz im Gebiete des
Geistigeo", Verhandlungen des siebenten deutschen SOl.iologentages (TQbingen. 192~),
pp. 35 e segs.
9S. G. Dupont-Ferrier, La/ormation de l'etatfranfais et l"uniri franralse (Paris, 1934),
p.150.
96. L.Mirot, Manuel de geographie hlstorique de la France (Paris, 1929), Mapa 19.
Esse trabalho contem tambem mapas relativos l\ discussAo precedente.
97. P. Imbart de 10 Tour, Les origines de la reforme (Paris, 1909), vol. I, p. 4.
98. Mirot, op. cir., Mapa 21.
99. Henri Hauser, revisAo de G. Dupont-Ferrier, "La formation de I'~tat fran~aisn,
Revue Historique (1929), vol. 161, p. 381.
100. L.W. Fowles, Loomis Institute, EUA, citado na News Review, n. 35. p. 32.
101. Luchaire, Les communes franfaises d I'epaque des Capiriens directs, p. 276.
102. Por razlles de espa~o, nilo pede ser inclulda a documenta~Ao relativa oeste e a
um certo numero de outros trechos. 0 autor espera inelul-Ios num volume separado.
103. P. Lehugeur, Philippe Ie Long (1316-1322). Le mecanisme du governoment (Paris,
1931), p. 209.
104. Dupont-Ferrier, op. dt' l p. 93.
105. Brant6me, Oeuvres compUtes. publicadas par L. La/anne, vol. 4, pp. 328 e segs.
106. J.H. Mariejol, Henri IV et Louis XIII (Paris, 1905), p. 2.
107. Ibid., p. 390.
108. Cf. AI StOlzel, Die Entwicklung des gelehrren Richterrums in deurschen Terrirorien
(Stuttgart, 1872), p. 600.
109. Richelieu, Testamento Polftico, pt. 1, cap. 3, p. 1.
110. E. Lavisse, Louis XJV (Paris, 1905), p. 128.
111. Saint-Simon, Memoiren, ttad. olemA por Lotheisen, vol. I, p. 167.
112. Cf. Lavisse, op. cir., p. 130.
113. Saint-Simon, op. cit., vol. 1, p. 167.
114. Saint-Simon, Memoires (nova ed. por A. de Boislisle)(Paris, 1910), vol. 22, p.
35(1711).
115. Tomas de Aquino, De regimine Judaeorum, Roma edit., vol. 19, p. 622.
116. Vuitry, op. cit., pp. 392 e segs.
117. Ibid" nouvelle selie, vol. 1. p. 145. Para outra forma da monetariza~Ao dos direitos
s~nhoriais feudais, sob pressio da crescente necessidade que os reis sentiam de dinheilo
- a libena~io, contra pagameIitoem mooda, de servos da gleba pelo rei e seu governo
- , cf. Marc Bloch, Rois er Serfs (Paris, 1920).
118. Paul Viollet, Histoire des institutions politiques et adniinistratives de la France
(Paris, 1898), vol. 2, p. 242.
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119. Ibid.
120. Vuitry, op. cit.,

nOllV. ~r., vol. 2, p. 48.
121. G. Dupont-Ferrier. '"La Chambre au COUt des Aides de Paris", Revue historique ,

vol. 170 (Paris, 1932), p. 195; cf. sabre este assunlo e a que se segue do mesmo autor,
Etudes sur les Ipstitutions jinancieres de 10 France, vol. 2 (Patis, 1932).
122. Uon Mirat, Les Insurrections urbaines au debut du regne de Charles VI (Patis,
1905), p. 7.
123. Ibid., p. 37.
124. Dupont-Ferriet, "La Chambte au Cour des Aides de Paris", p. 202, Cf. tambem
Petit-Dutaillis, Charles Vll, Louis XI et les premieres annees de Charles Vlll (Lavisse,
Hist. de France, N, 2) (Paris, 1902).
125. Viollet, op. cit., vol. 3 (Paris, 1903), pp. 465-6. Cf.tambem Thomas Basin, Hlstoire
des reines de Charles Vll et de Louis XI, ed. Quicheral (Paris, 1855), vol. I, pp. 170 e
segs. Detalhes sobre a or8anlza~io financeira sao encontrados em G. Jacqueton, Documents
relotifs cll'admlnistrationjinanciere en France de Charles VII cl Franfois ler (1443-1523)
(Paris, 1897), em especial a n. XIX, em forma de quest<les e respostas, "Le vestige des
finances". (Urn manual deslinado a fututos funciomlrios de fman~as da epoca.)
126. E. A1ber~ Relazionl degli Ambosciatori Veneti al Senato, I' serie, vol. 4 (Flotenfa,
1860), pp. 16·18 (Relazione di Ftancia di Zaccaria Contarini, 1492).
127. L. von Ranke, Zur venezianischen Geschichte (Leipzi8, 1878), p. 59, e H.
Kretschmayr, Geschichte von W,nedig (Stutt8art, 1934), pp. 159 e se8S.
128. Alberi, op. cit., I' serie, vol. 1 (Floren~a, 1839), pp. 232-5.
Tem-se observado freqOentemente, sem duvida com certs justifica~8o, que as primeiros
principes absolutistas cia Fran~a aprenderam muito com sens colegas das cidades-estados
italianas. Por exemplo, diz G. Hanotaux no ensaio "Le pouvoir royal sous Fran!;ois let",
em Etudes historiques sur Ie XVle et Ie XVlle siecle en France (Paris, 1886), pp. 7 e se8s:
"A corte em Roms e 8 Chancelaria veneziana teriam sido suficientes para disseminar as
novas doutrinas de diplomacia e paUtica. Mas. na realidade, na profusio de pequenos
Estados que divid1am entre si a peninsula, nio havia urn s6 que nio pudesse ter fornecido
exemplos... As monarquias da Europa foram Ii escola nas cortes dos prmcipes e tiranes de
Napoles, Floren~a e Ferrara."
Sem duvida, processos estrutural.m.ente semelhantes ocorreram nesses locais. como
acontece tio freqOentemente, em primeiro lugar em regiOes menores do que nas maiores;
e os principes daS grandes regioes aproveitarath atc5 certo ponto 0 conhecimento que
reuniram sobre a organiz~io das menores. Mas, tamb6m neste caso. sO um exame exato
em termos de hist6ria estrutural podera determinar em que medida os processos de
centraliz~io e a organiz~io do governo nBS cidades-estados italianas lembram os dos
come~os da Fran~a absolutists. e em que grau, uma vez que diferen~as de tamanho sempre
trazem consigo diferen~as qualitativas em estrutura, divergem tamMm deles. De qualquer
modo. a descri~io feita pelo embaixador veneziano e 0 tom que usou nio indicam que ele
considerasse a situa~ao de pader especffica do rei frances e a organiza~iio das fman-;as a
ele ligada como algo ja conhecido, desde muito tempo, DB It8lia.
129. Circula hoje a ideHa muito comum de que as formas de vida social e de institui~oes
sociais especificas devem ser explicadas principalmente pela finalidade que encerram
para as pessoas que por elas sao congregadas. Essa id6ia da a impressio de que as
pessoas, compreendendo a utilidade das mesmas, tomaram. em algum momento a decisio
de viver dessa maneira, e nio de outra. Essa idc5ia, porc5m, c5 uma fic~i.o, e se DaO
houvesse outra razio, bastaria esta para descanta-Ia como urns instrumento de pesquisa
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o consentimento dado peto indivfduo para viver em companhia de oulros numa forma
especifica, a justifical;8o, com base em fmalidades particulares, para 0 fato de ele viver,
por exemplo. num EstOOo, au estar ligado 8 outros como cidadAo, funcionario, operario,
au fazendeiro, e naa como cavaleiro, sacerdote, servo da glebs au criador n6made de gado
- esse consentimento e essa justifica~io sao alga retrospectivo. Nesse assunto, 0 individuo
pouca QW8.0 tern. Nasce Duma ordem que possui institui,;Oes de determinado tipe e e
condicionado, com maior au menor sucesso, para conformar-se a cIa. Mesmo que pensasse
que essa ordem e SUBS institui~oes DaD cram boas nem titeis, niio poderia simplesmente
retirar seu assentimento e cair fora. Poderia teolar escapar dela como aventureiro,
vagabundo, artista ou escritor, ou finalmente fugir para uma ilha deserts - mas, mesmo
como refugiado, eIe seria produto dela. Dessprova-Ia e fugir dela nao e menor sinal de
condicionamento do que louva-Is e justifica-Ia.
Um dos trahalhos que ainds precisam ser feitos e 0 de explicar convincentemente a
compuls80 atraves da qual ceItils formas de vida comunal, como, por exemplo, a nossa,
surgiram, sio preservadas e mudadas. 0 acesso 8 compreensao de sua genese. parem. sera
bloqueado se pensarmos nelas como tend"o acontecido da mesma maneira que as obras e
fa~anhas de individuos isolados: pelo estabelecimento de metas especificas ou mesmo por
um pensamento racional e planejamento. A ideia de que, desde,com~os da Idade Media,
tenham os homens trabalhado num esfor~o comum e com uma meta clara e urn plano
racional para concretizar a ordem social e as institui~Oes em que vivemos boje, dificilmente
se adapta aos fatos. A maneira como isso realmente aconteceu 56 pode ser apreendida
atraves de urn estudo da evolu~o hlst6rica dessas formas. sociais, com pesquisa ernpirica
ligorosamente documentada. Tal estudo de um segmento particular, de um aspecto da
organiza~ao do Estado, loi tentado acima. Mas deu origem tambem a alguma introvisao
de importancia maior, como. por exemplo, certa compreensao da natureza dos processos
s6cio-hist6ricos. Pudemos descobrir a quae pouco e realmente conseguido so se explicarem
institui~oes como 0 HEstado" em termos de metas racionais.
As metas, pIanos e ~Oes de individuos isolados constantemente se entrela~am umas
com as outras. Esse entrela~amento que, aIem do mais, prossegue sem cessar de uma
ger~ao a outra, nao e em si planejado. Nao pode ser compreendido em termos dos planas
e inten~Oes individuais, nem em termos que, embora nao diretamente propositais, sao
modelados de acordo com modos teleol6gicos de pensamento. Estamos interessados aqui
em processos, compulsoes e regularidades de tipo relativamente autc'lOmo. Assim, por
exemplo, uma situa~iio em que muitas pessoas estabelecem para si mesmas uma meta
identica, querendo a mesma glebe de terra, 0 mesmo Mercado ou a mesma posi~ao social,
da origem a algo que nenhuma deJas tencionou fazer au planejou, especificamente, a Urn
dado social: urn relacionamento competitivo com regularidades peculiares. Dessa maneira,
niio e de um plano comum de muitas pessoas, mas como algo nao-planejado, emergindo
da convergencia e colisio dos pianos de muitas deiss, que surge uma crescente divisao de
fun~oes. 0 mesmo se aplica 8. integra!Jao de areas cada vez maiores, sob a forma de
Estados, e numerosos outros processos sOcio-hist6ricos.
86 a conscientiza!J80 da autonomia relativa dos pianos e a~Oes individuais que se
entrela!JWD, da maneira como 0 individuo e ligado pela vida social a outros, permite uma
compreensao mais profunda do proprio fato da individualidade. A coexist~ncia de pessoas,
o emaranhamento de suas inten!J6es e planas, os la!Jos com que se prendem mutuamente,
tudo isso, muito lange de destruir a individualidade, proporciona 0 meio no qual ela pede
desenvolver-se. Estabelece os limites do individuo, mas, ao mesmo tempo, the da maior
ou menor raio de ~80. 0 tecido social, nesse sentido, forma a substrato a partir do qual
e para dentro do qual 0 individuo gira eonstantemente e teee suas finalidades na vida.
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Esse tecido e 0 curse real de sua mudan~~ como om todo, porem, nBO s80 obra da inten~ao
nem do planejamento de ninguem.
Para maiores detalhes deste assunto, cf. N. Elias, What is Sociology?, tract. inglesa d~
Stephen Mennell e Grace Morrissey (Londres, 1978).
. 130. Para uma discussao do problema do processo social, cf. Social Problems -and
Social Proces!es. Trabalhos selecionad(,)S dos Anais da Sociedade de Sociologia da America
(1932), org. por E.S. Bogardus (Chicago, 1933).
Para uma critica da n~ao mais antiga des processos sociais como algo biol6gico, cf.
W.F. Oghurn, Social Change ·(Londres, 1923), pp. 56 e segs.:
de A Origem das Esp/cies, propondo ums tearia da evolu~io das
em termos de sele~ao natural, hereditariedade e vari~ao, produziu uma
profunda impressAo emantrop61ogos e soci610gos. A concep~ao de evolu~ao era tao
profunda que as mudan~as na sociedade passaram a ser -vistas como manifestando
uma evolu~8o, e houve uma tentativa de procurar as causas dessas mudan~as socials
em termos de vari~lo e sele~ao ... Antes da busea das causas, contudo, esfor~os se
envidaram para provar 0 desenvolvimento de institui~oes sociais especificas em
eSt8gios sucessivos, em series evolutivas, com -um esbigio necessariamenteprecedendo outro. A buses de leis levou a muitas hip6teses, considerando fatores tais
como localiza~la geografica, clima, migr~Oes, conflito de gropos, potencial racial,
evolu~io da 'capacidade -mental e principios como vari~ao, sele~ao natural e
sobrevivencia dos mais aptos. _Meio seculo -ou mais de estudos sobre tais teorias
levaram a alguns resultados, embora as realiza~oes nao tenham ficado Ii altura das
altas expectativas alimentadas ap6s a publica~8o da teoria darwiniana da sel~ao
natural.
A serie inevitavel de estagios no desenvolvimento de instituic;oes sociais nio s.6
nla foi provada, como foi refutada...
A

publica~io

esp~ies

No tocante a tendencias mais recentes na discUSs80 do problema da mudan~a hist6rica~
cf. A. Goldenweiser, ··Social Evolution", na Encyclopedia of Social Sciences (Nova York,
1935), vol. S, pp. 656 e segs. (com extensa bibliografia). 0 verbete em questAo conclui
com as reflexoes seguintes:
Desde a Guerra Mundial, estudiosos das ciencias sociais, gem visarem Ii ordena~ao
16gica dos esquemas evoluciomirios, renbvaram sua busea de tendencias e regularidades relativamente estaveis na hist6ria e sociedade. Por urn lado, a crescente
discrepAncia entre os ideais e 0 que acontece na hist6ria esui orientando as ciencias
da sociedade para canais cada vez mais pragmliticos. Se houver uma evolu~8o social,
qualquer que possa ela ser, n80 sera mais aceita como urn processo a ser contemplado,
mas como urn trabalho a ser realizado mediante esfor~o humane deliberado e
concertado.
ESte nosso estlido do processo civilizador difere desses esfor~os pragmaticos no sentido
em que, suspendendotodos os desejos e exigencias a respeito do que moralmente deve
ser, tenta estabelecer 0 que foi e 0 que ~, e explicar de que maneira, e por que, tornou-se
ci que foi e 0 que e. Pareceu-nos mais apropriado fazer 0 tratamento depender do diagn6stico
do que 0 diagn6stico do tratamento..
ct. F.I. Teggar!, Theory of Hisrory (New Haven, 1925), p. 148, ..... a investiga~ao de
.
como as coisas vieram a ser 0 que sao...••
131. ct. E.C. Par...ns, Fear and Conventionality (Nova York, Londres, 1914). E tambem
nn;nioes divergentes como a de W.O. Sumner, Folkw.ays (J;Joston. 1907), p. 419: "Nunca
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e correto

considersf qualquer urn dos tabus como urns inveo9Ao arbitniria cu um farde
impasto sem necessidade pels tradi~Ao a sociedade... Eles Joram selecionados durante
seculos pels experiencia e as que recebemos e aceitamos foram os que a experiencia provou
serem titeis:'
.
132. Ver a excelente explica~~o de J. Huizinga no The Waning of the Middle Age.
(Londres, 1924), cap. I.
o que se disse Beirns aplicil-se tambem, por exemplo, 8 sociedades CQtn ums estrutura
semelhante DO Oriente modemo e, em graus variaveis, dependendo da natureza e exteusio
da integra~ao. as chamadas sociedades "primitivas".
A medida que as crian98S em nossa sociedade - por mals imbuidas esteJam com
caracteristicas de nossa civi1iza~Ao relativamente aVBD9sda .- aioda exibem vislumbros
do outro padriio, com SUBS emo90es e sentimentos mais diretos e sua inclina9lo para
mudan~as sllbitas de estado de espirito, edemonstrada, por exemplo, pela descri~~o seguinle
do que elas gostam nos filmes (Dally Telegraph, 12 de feverelro de 1937): "As cria~8S,
especialmente as crian~as de pouca idade, gostam. de agre$Sio... Preferem 8gio, ~Io e
mals 8g80. Nio sio contra 0 derramamento de sangue, mas tern que ser sangue escuro. A
virtude triunfante- e aplaudida com calor e a vilania e vaiada com grande entusiasmo.
Quando cenas de uma se altemam com ceDas de outra, como em seqnancias de perseguiglo,
a transi980 de aplauso para vaia'ocorre em fragoes de segundo:'
Intimamente relacionada tamb6m com a diferente (orga de suss excl~6esemocionals,
sua reaglo extremada em ambas as dir~oes, medo e' jubilo, aversAo e afelgio, eshl a
estrutura especlfica dos tabus em sociedades mais simples. Observamos acima (cf. pp. 19'
e segs, especialmente as pp. 201-2, e cf. tamb6m 0 vol. 1, pp. 98 e ~gs.) que, no Ocidente
medieval, DaO s6 as manifest89Ges de paixoes e emogOes sob a forma de prlzer, mas
tamb6m as proibi90es, as tend~nci8S para 8 tortura de si mesmo e 0 ascetlsmo foram mais
fortes, inteosos e, por conseguinte, rigorosos, do que em estagios posteriores do processo
civilizador.
Cf. tambem R.H. Lowie, "Pood Etiquette", no Are we civilised? (Londres, 1929), p.
48: ..... as regras de etiqueta dos selvagens nio sio apenas rigorosas, mas formidiveis. Nio
obstante, para 06s, suas maneiras A mesa sio cbocantes".
133. Cf. C.H. Judd, The Psychology of Social 1nstlt.tlons (Nova York, 1926), pp. 10'
e segs. Ver tambem as pp. 32 e segs. e 77 e segs.
134. Inlrodu~~o it tradu~80 francesa do "Or8culo Manual", de Gracl4n, de autorla de
Amelot de Is Houssaie, Paris, 1684.0 Oraculo Manuale, publicado em 1647, teve, apenss
oa Fran~a, cerca de 20 diferentes e(li~oes durante os seeulos XVU e xvm sob 0 titulo
de L'Homme de Cour. Constituiu, em certo sentido, 0 primeiro manual sobre a pslcologia
de corte da mesma maneira que 0 livro de Maquiavel sobre 0 principe foi 0 primeiro
manual classico sobre a politica da corte absolutista. Maquiavel, no entanta, parece falar
mais do ponto de vista do principe do que Gracian; ele justifica mais ou menos a urazlo
de Estado" do absolutismo emergente. Gracian, jesuita espanhol, despreza, do fundo do
COnlQ30, a razio de Estado. Elucida para si mesmo e para os demais as regras do srande
jogo dB corte como algo que 0 indivlduo tem que aceitar porque ~o hli alternatlva.
N~o deixa de ter importMcia, contudo, que a despeito deSsa diferen~a, a conduta
recomendada por Maquiavel e Gracian par~a a pessoas de classe media mals ou menos
"imoral~', embera modos de condula e senlimenlos semelhantes certamente nib faltem nc
Mundo burgues. Nessa condena~io da psicologia e conduta cortesAs pela burgucsia
nao-cortesi manifesta-se a diferen~a especlfica de loda a modela~Ao social das duas classes.
Instilam·se regras sociais na personalidade dos estratos nio-corlesias da burguesia de ums
forma diferente que na classe cortesa. Na primeira, 0 superego ~ muito mBis -rigido e, em
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muitos aspectos, mals rigoroso do que na ultima. 0 lado beligetante da vida diliria
certamente nio desaparece, 08 praties, do mundo burgu6s, mas estli muito mals banido,
do que Da chlsse cortesi, daquilo que· urn escritor au qualquer pessoa pode expressar, e
mesmo cia propria consciencia.
Nos circulos aristocrliticos de corte, 0 "deveis" com grande freqn~ncia nada mais e do
que ums expressAo de conveniencia. ditada petas necessidades pMticas da vida social. Ate
mesmo adultos Desses Cilculos sempre estio cientes de que se trata de regras a que devem
obedecer JX>rque vivem em sociedade com autras pessoas. Nos estratos de classe mMia,
as tegras correspondentes com freqQencia sio enraizadas muito mals profundamente no
individuo d~r8nte a infAncia, Ilia como regras prliticas para 8 conduta conveniente na vida,
mas como induzimentos semi-automtiticos da consci&1cia. Por essa razaa, 0 OIdeveis" e 0

"evitareis" do superego estio muito mais constante e profundamente envolvidos na
observaqAo e compreensAo da reatidade. A fun de dar pelo menos um exemplo dentre
inumer05 que poderiam ser citados, Gracian diz. em seu preceito uConhece profundamepte
o caraler daquele corn quem traW" (n. 273): "Nio espetes ptaticomente nada de born
daqueles que t6m algum defeito natutal cong6nito, potque eles estAo acostumados a se
vingar cia Natureza... ,. Um dos livros ingleses de maneiras, da classe media do seculo
xvn, que teve de igual maneira grande circulaqio e deu origem as conhecidas regras de
George Washington, 0 Youth's Behaviour, de aUlotia de Francis Hawkins (1646) d8 luger
de destaque :ao Uevitareis" e, dessa maneira, atribui ao comportamento e A observ~io
uma dlstinta cono~io motal, (n. 31): "Nio desptezes nenhutDB pessoa pelas enfennldades
da natureza, que por nenhuma arte podem ser curadas, nem te deleites em aponta-las, uma
vez que ista, muitas vezes, pravoca a inveja e promove a maldade e mesmo a vingan~a."
Em uma palavra, encontramos em Graeian e, depois dele, em La Rochefoucauld e La
Bruyere, sob a fonna de maximas gerais. todes os mados de eonduta com que deparamos~
por exemplo, em Saint-Simon, ns praties da vida de corte. Repetidamente, encontramos
injun~oes sobre a necessidade de contralar as em~Oes (n. 281): Jamais ajas enquanto- a
emOl'io petdurar. Se assim flZetes, esttagarlls tud,,". Ou (n. 273): "0 homem induzido
pela paixio sempre usa uma tinguagem diferente- do que as coisas sio; a 'paino, e nAo a .
razio, fala por ele," Encontramos 0 conselho de adatar urna "atitude psicoI6gica", a
observa~ao pennanente do carater (n. 213): uEstuda exaustivamente 0 carater daq\lele com
quem tens neg6cios". Ou 0 tesultado de tal conhecimento, a ohsetva~io (n. 201): "Todos
os que pareceDl 10UC05
10UC05, como e! tamMm metade des que nio parecem." A
necessidade de obsetva~io de si mesmo (n. 22S): "Conhece tua falha principat" A
necessidade de meias-verdades (n. 210): .. Aprende como jogar com a verdade." A introvisio
de que a verdade 8ut~ntica esta na veracidade e substancialidade de toda a exisUncia de
Urna peSS08, nia em suas' palavras espec{ficas (n. 115): "0 bomem substantial. 56 a
verdade pode dar aut~ntica reputa~ao e s6 a substAncia pede ser transfonnada em proveito.·'
A necessidade da espltito de prevlsio (n. lSI): "Pensa hoje no BtDanhi e num tempo longo
mals aI6m." Modeta~io ern todas as coisas (n. 82): "0 sabio condensou loda a sabedoria
no preceito seguinte: 'Nada em excesso·.·' A fonna de perfei~io que melbor caracteriza a
aristocracia de corte, 0 polimento de urna natureza animal, moderada e transfonnada em
todos seus aspectos, a frivolidade, 0 encanta, a nova beleza do animal tornado homem (n.
127): "Le IB-NE-SA1S-QUOI. Sem ele toda beleza 6 colsa morta,toda gta~a6 desgtaciosa...
as demals petfei~Oes sio omBtDenl~ da Natureza, 0 'je-ne-sais-quoi' 6 0 da petfei~io..Ble
e! vislvel mesmo ne maneira de raciocinar....• Qu, de urn aspecto diferente, 0 homem sem
afeta~io (n. 123): "0 homem sem afet~io. As qualidades mais eminentes perdem seu
pre~a se descobrimos nelas a afeta~ao, parque as atribulmas mais a ums limita~io artificial
do que ao verdadeiro carater da pessoa." Ja que guerra entre os bomens e! inevitavel, que
U
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seja travada decentemente (n. 165): "paze boa guerra. Veneer vilmente nio e veneer, mas
ser derrotado. Tudo 0 que recende a trai~lo contamina 0 bom nome da pessoa".
Repetidamente, nesses preceitos, reapareee 0 argumento baseado na considera~lopor outras
pessoas, um argumento baseado em neeessidades sociais, muntJonas. A religiAo nele5
desempenha um' papel diminuto. Deus aparece apenas 11 margem e, no fun, como algo fora
desse circulo humano. Todas as boas COisa5, igualmente, chegam ao homem de parte de
oulras pessoas (n. 111): "Faze amigos. Ter amigos 6 um segundo ser... lodas as boas coisas
que temos na vida dependem dos demais:'
E esse justifica~Ao das regrss e preceitos, nlo por uma lei moral. etem&, 'mas por
necessidades "extemss", por consider~1o a outras pessoas, que, selma de tudo, faz com
que eSsas mdxim.as e todo 0 c6digo corteslo de conduta pare~am "amorais" ou, pelo
menos, "dolorosamente realistas" ao observador burguas. A trai~io, por exempl0, julga 0
mundo burgu6s, devia ser proibida nAo por razOes pnlticas, pela preocup~io com a pr6pria
"boa repu~Io" junto a outres pessoas, mas por uma voz interior, a conscil!ncia, em uma
palavra, pels moral. A mesma mudan~a DB estrutura dos comandos e proibi~Oes que antes
vlmos no estudo dos hlibitos 11 mesa, da higiene corporal e de outras fun~Oes elementares,
aqui reaparece. Regras de conduta que, nos c1'rculos aristocniticos, mesmo os adultos
observam principalmente por considera~io au medo de outras pes8Oas, sao inculcadas no
individuo, dentro do mundo burgu~s, como auto-restri~Oes. Nos adult OS, elas Dio mais se
reproduzem au sio preservadas pelo medo direto a outras pessoas, mas par uma voz
"interior", um medo automaticamente reproduzido pelo proprio superego do individuo,
em sums, por um comando moral que nlo necessita mais de justific~Ao.
135. Cf. 0 Processo Civililotior, vol. I, pp. 117 e segs.
136. C.H. Haskins, "The Spread of Ideas In lhe Middle Ages", em Studies in Mediaeval
Culture (Oxford, 1929), pp. 92 e segs.
137. Cf. p. 65, 8Olma. A parte 0 Minne/ieder, lui uma grande riqueza de material que
mostra esse padrAo, em alguns casas ainda mais claramente, como, por ex.emplo, a pequena
~a em prose de Andre Capello, no cicIo de Maria de Champagne "De Amore", e loda
a literatura da controversia medieval sabre as mulheres.
138. Haskins, op. cit.. p. 94.
139. 0 Processo CivililQdor, vol. I, pp. 201 e segs.
140. Cf. pp. 19 e segs. acima.
141. La Bruy~re,. Caracteres, '"De la cour-' (Paris, Hachette, 1922), Oeuvres, vol. 2,
p. 237, n. 64; cf; tanlhem p. 248, n. 99: "Dentm de cern anos, 0 mundo ainda existirtt em
tada sua inteireza. Sertt 0 mesmo teatro, com a mesma decora~lo,· mas nio os mesmos
atores. Terlo desaparecido do palco todos os que se rejubilam com um favor recebido ou
foram lan~ados no sofrimento e no desespero por uma recusa. Qutros homens jli estario
subindo ao palco e eles representario os·mesmos papeis, DB mesma J>e9a. Que fundo para
urn papel c6mico!" Como ~ forte nesse trecho 0 senso de imutabilidade, de inelutabilidade
da ordem vigente; como e ti~ mais forte do que ns fase posterior,' quando 0 conceito de
"civi1iz~io'- come~ou a substituir 0 de Ucivilite".
Sobre esse fen6meno, cf. tambem 0 trecho de "Des Jugements": "Nem todos os
estrangeiros sio b8rbaros e nem todos nossos compatriotas sao civilizados".
142. La Bruyere, op. cit., p. 247, n. 94.
143. Ibid., p. 211, n. 2; cf. tambem p. 211, n. 10: "A corte 6 como um edif/cia de
mannore. Quero mzer, comp6e-se de homens que sio muito duros. mas tambem muito
polidos:' Cf. tambem n. 134.
144. Saint-Simon, op.cit., p. 63.
145. 0 Processo Civilizodor, vol. I, pp. 82 e segs, em especial as pp.89-90.
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146. Ranke, Franzosische Geschichte, bk. 10, cap. 3.
147. Saint-Simon, op.cit.; vol. 22, p. 20 e pp. 22 e segs (1711). 0 que est. em jogo
nessas conversas 6 nada menos "do que urna tentativa de conquistar 0 herdeiro do trono
para Ulna forma diferente de governo, na qual 0 equilibrio na corte entre membros da
burguesia dirigente a gropos nobres seja mudado em favor destes tiltimos. 0 poder dos
"pares do reino" - 0 objetivo de Saint-Simon e de seus amigos - deve ser restabelecido.
Em pa:rticular, os cargos mais altos do Estado, os minist6rios, devem ser traosferidos da
burguesia para a alta nobreza. Uma tentativa nessa dire~ao foi realmente feita pelo regeote
ap6s a marte de Luis XIV, com ativo envolvimento de Saint-Simon. Pracassou. 0 que a
nobreza inglesa conseguiu, de modo geral com sucesso, ou seja, a estabiliza~ao do governo
aristocrlitico, mediante a qual varios gropos e coteries cia nobreza contestaram a ocupa~ao
de cargos decisivos do poder politico, ao mesmo tempo em que observavam regras estritas,
a nobreza francess nllo conseguiu realizar. As tensOes e conflitos de interesse entre os
principais gropos da nobreza e da burguesia eram incomparavelmente maiores na Fran~a
do que na Inglaterra. Sob 0 manto do absolutismo, eram CODstantemente discemiveis. Mas
como, em todas as fortes autocracia~ a luta travada em torno do govemante, nos droulos
mais altos, ocorre par trlis de portas fechadas, Saint-Simon foi urn dos principais
contendores desse combate secreta.
148. 0 Processo Civilizador, vol. I, pp. 204 e $Ogs. Sobre 0 problema gera' dos
sentimentos de vergonba, cf. The Spectator (1807), vol. 5, n. 373: .. Se eu fosse obrigado
a definir a pudor, eu a denominaria da seguinte fonna: A reflexao de uma mente engenhosa
quando um homem cometeu uma a~ao pela qual se censurs, au imagioa que ests exposto
A censura dos outros." Ver tamMm, na mesma publica~iio, 0 que se diz sobre a diferen~a
dos sentimentos de vergonha nos homens e nas mulheres.
149. 0 Processo Civilizador, vol. I, pp. 129 e segs.
ISO. Ibid., pp. 201 e $Ogs.
151. Ibid., pp. 117 e segs.
152. Tam sido feitas freqOentes tentativas de explicar 0 carater nacional dos ingleses,
ou alguns de seus aspectos, pela sitU~80 geografica do pais, pelo seu carater insular. Mas
se esse carater insular, como um dado natural, fosse simplesmente responsavel pelo carater
nacional de seus habitantes, entao todas as demais n~oes insulares teriam caracteristicas
semelhantes e nenhum pais mais se aproximaria em carliter e constitui~ao dos ingleses
que os japoneses.
Nao 6 a SitU~80 insular como tal que imprime sua marca sobre 0 carater nacional da
popula~iio, mas a importAncia dessa situa~ao na estrutura total da sociedade insular, no
contexto total de sua hist6ria. Como resultado de urn desenvolvimento hist6rico particular.
a falta de fronteiras terrestres, por exemplo, levou a ltIglaterra, ao contrario do Japao, a
uma baixa estima da pericia militar e, mais concretamente, ao fato de que os militares nao
gozem de um prestigio social muito-elevado.
Na Inglaterra, a nobreza relativamente pacificada, juntameote com os principais gropos
burgueses, conseguiu bem cedo reduzir em muito 0 controle das annas e do exercito pelo
rei e, em especial, 0 emprego dB violencia fisica dentTO do pais. Essa estrutura do monop6lio
de for~a fisica, toroads passivel, para serm05 exatos, apenas pelo carater insular do pais,
desempenhou um papel nao modesto oa fonna~ao de um carater nacional especificamente
ingles. 0 forte grau em que certos aSpectos do superego ingles, ou, em outras palavras, a
consciencia inglesa, estao ligados A estrutura do monop6lio de for~a ffsica 6 demonstrado
mesmo hoje pela Iiberdade de manifesta~iio concedida Da Inglaterra ao Uobjetor de
consciencia", ou a convi~iio geral de que 0 recrutamento militar obrigat6rio constitui
Urns grande e perigosa restri~iio A Iiberdade individual. Provavelmente nao errariamos em
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supor que as movimentos e organiz8~6es nA~conforinistas conseguiram permanecer fortes
e vigorosOS durante seeulos OB Inglaterra apeoas porque a Igreja Anglicans, oficial, nio
era apoiada pels pol£cia e a m'quina militar 08 mesma extell$Ao em que 0 foram, pot

exemplo, as Igrejas nacionais nos Estados prolestantes da Alemanha. De qualquer modo,
a fato de que, De Inglaterra, a pressio do p:xler militar estrangeiro sobre 0 individuo fosse,
desde epoca muito remota, muito menos forte do que em qualquer outro grande pais do
continente europeu, teve estreita 1iga~io com ooutro fato, a saber, que 0 controle que 0
individuQ dOOs que exercer sobre si mesmo, especialmente em materias relacionadas com
a vida dQ Estado, tomou-se mais forte e meis abrangente dq que nas grandes na~Oes d.f
Europa continental. Dessa maneira, como um dos elementos da hist6ria social, 0 car'ter
insular e toda a natureza do pais exerceram realmente, de uma grande variedade de maneiras,
uma influ6ncia farmadara sabre 0 carliter nacional.

153. 0 Processo Clvilitodor, vol. I, pp. 34 e segs. pp. 86 e segs, e p. 2SS, nota 30.
Sobre essa questAo, cf. tamMm A. Loewe, The Price of Uberty (Londres, 1937), p. 31:
"0 alemllo educado dos perfodos cl"'ioo e p6s-clllssioo e um ser dual. Na vida pliblica,
ocupa 0 1ugar que a autoridade lhe determina e a faz na capacidade dupla de superior e

subordinado, com uma completa dev~llo ao dever. Na vida privada, pode ser urn intelectual
critlco e um romllntico emocional... Esse sistema educacional malogrou na tentatlva de
obter uma fusio entre os ideais burocrlitico e humanista. Criou, na verdade; ums especialista
introvertido, sem igual na especul~Ao abstrata e na or8aniza~io formal~ mas incap8Z de
modelar um mundo real com base em SUBS id6ias te6ricas. 0 ideal educacional inSl~ nAa
conhece essa clivagem entre 0 Mundo interne e 0 Mundo extemo.

154. Cf. pp. 65 e segs.
ISS. Cf. pp. 93-4 e pp. 97 e segs. Em certo nlimero de oc..IOO, tem-se frlsado 0 fato
de que a for~a das tensiles entre dlferentes unidades hegem6nicas esta indissoluvelmente
ligada a for~a d.. tensQes e de toda a ordem social dentro del... Mostrou-se que conexOes
desse tipo existiram mesmo nos com~os da sociedade feudal do Ocidente, com sua
economia basicamente de troca. A pressio populacional que provocou nela v4rios tipos de
lutas expansianistas e competitivas, 0 desejo de um ped~o de terra por parte dos guerreiros
mals pobres, e de mais terra a expenses de outros par parte dos mais ricos, os condes, OS
duques e os reis, essa pressio demogrlifica nAo foi simples resultado do aumento da
popula~llo,

mas tamMm das

rela~oes de

proprledade vlgentes, da monopcliza~llo dos mais

importantes meios de produ~io por um segmento dos guerreiros. A partir de certa epoca,
a terra foi uma posse fixa. Tomou-se cada vez mais dificil 0 acesso a ela por familias e
individuos que ja nAo a "possuiam", e as rel~oes de propriedade tomaram-se cada vez
mais rigidas. Nessa constela~io social, um aumento adicional de popula~io tanto na classe
dos camponeses como na dos guerreiros e a constante rebaixamento de numerosas pessoas
a. padroes de vida inferiores, exerceram uma pressio que intensificou as tens6es e a
competi~io dentro de toda a sociedade, de alto a baixo, em cads um dos territ6rios e entre
todos estes, e manteve em movimento 0 mecanismo competitivo (ver pp. 43, 48, e S8 e
segs). Exatamente da mesma maneira, 08 sociedade industrializads 010 60 Divel absoluto
da popul~io, e ainda menos 0 aumento da popul~Ao, que sAo responsliveis pela pressAo
em estados especificos, mas a densidade da popula~io somada lls rela9c3es de propriedade
vigentes, 0 relacionamento entre aqueles que controlam as oportunidades de acessa •
propriedade, atraves de um monop6lio nio--organizado, e aqueles que nio disp6em dessas

opcrtunidades.

E evidente que varieu em grau a pressAo social em diferentes Estados do Ocidente.
Nio possuimos .ainda, porem, qualquer instrumento conceitual muito litH para analisar
essas rela~oes de pressio nem um contexto preciso dentro do qual 0 grau de pressio possa
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ser medido com exatidAo, como, por exemplo, mediante uma compara~ao entre diferentes
Estados. E claro, porem, que essa upressAo interns" se torna mais acessivel a observa~ao
e a analise do ponto de vista do padrao de vida, se por isto DaO entendemos apenas 0
poder aquisitivo dlt'renda, mas tambem a tempo e a intensidade do trabalho necessarios
para se obter renda. Alem do mais, nao podemos obter uma compreensao adequada da
rela~lo entre pressio e tensio oa sociedade comparaodo estaticamente os padrOes de vida
de SUBS diferentes classes, isto e, oumB determinada data, mas apenas por compara~ao que
se estenda por longos periodos. 0 grau de tensilo e a pressilo demografica na sociedade
nem sempre se explicam pelo nivel absoluto do padrao de vida, mas, sim, pela brusquidao
com. que 0 padrio cai em certas classes, de urn nivel para outro. Ternos que levar em conta
a curva, 0 movimento hist6rico do padrao de vida de diferentes classes da sociedade, a
fim de compreender as rela~Oes de preSsiio e tensao em seu seio.
Essa 8 razlo por que nio devemos examinar isoladamente ums uniea na~ao industrializada, se queremos formar ums ideia mais clara da natureza e for~a das rela~oes de pressiio
e tensio dentro dela. Isto porque 0 nivel de padrao de vida, diferente como e nas diferentes
classes da mesma sociedade, em parte e sempre determinado pela posi~ao de toda essa
sociedade na rede global de diferentes tia~oes-estado e imperios, com sua ulterior divisao
de fun~oes. Na maioria, se nao em tOOas as na~oes indu~trializadas da Europa, 0 padrao
de vida que foi estabelecido com a industrializ~ao s6 pode ser mantido por ums constante
importa~io de prQdutos agricolas e materias-primas. Essas import~Oes 56 podem ser pagas
pela receita produzida por exporta~oes correspondentemente vultosas, pela renda de
investimentos em outros paises, ou ainda por reseIVas em ouro. Acontece, assim, que nao
e apenas a pressio interna, a queda iminente au real do.padrao de vida de grandes classes.
que mantem -e As vezes intensifica a tensio competitiva entre diferentes na~oes-estado
industrializadas. - mas a tensao entre os Estados pode, por seu lado. contribuir ocasioDalmente, em extensao muito consideravel, para aumentar a pressao social numa au outra
°das D~Oes-estado que competem entre si.
Ate certo ponto, essa situa~ao ~ a mesma nos paises que exportam principalmente
produtos agricolas ou materias-primas. E aplicaMse, sem duvida. a todos os paises que
adquiriram uma fun~ao especffica na divisao de trabalho entre as diferentes na~Oes e cujo
padrao de vida. por conseguinte, 56 pOOe ser mantido se houver esp~o suficiente para as
exporta~oeS e impor~oes relevantes. Varia muito, por~m, a sensibilidade de diferentes
paises as flutu~Oes no comercio internacional, a derrotas, a· um declinio rapido ou lento
Da competi~ao entre na~oes-estados. Ela e sem duvida muito alta em n~Oes com padriio
de vida relativamente elevado. nas quais a balan~a entre sua pr6pria produ~ao industrial
e agricola inclinou-se fortemente em desvantagem para esta ultima e depende, em ambos
os setores, de grandes importa~oes de materias basicas, em especial quando DaO podem
contrabalan~ar esses deficits com a receita gerada 'por investimentos no exterior ou com
reservas de ouro e quando, alem disso. torna-se impossivel, tambem, a exportac;iio de seres
humanos, por exemplo, sob a fonna da emigrac;ao. Esta, contudo. e uma questao distinta
e que precisa de analise mais detalhada do que nos e possivel fazer aqui. 56 atraves de
tal investiga~Ao poderiamos obter melbor compreensiio do motivo pot que, por exemplo.
as tens6es na configura~ao de Estados europeus sao muito maiores que as existentes entre,
por exemplo, os Estados das Americas Central e do SuI.
Como quer que seja, freqnentemente formamos a ideia de que basta deixar a competic;ilo
econ6mica entre os Estados altamente industrializados 80 livre jogo das forC;as para que
todos os parceiros prosperem. Esse livre jogo de forC;as. porem, e na verdade urna dura
luta _competitiva, sujeita as mesmas regularidades que em todas as outras esferas. 0
equilibrio entre QS Estados competidores e extremamente instavel. Tende para mudan~8S
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especificas, cuja dir~io, certamente, 56 .pode ser determinada por oQserva~io a 10ngo
praza. No curso dessa competi~Ao econOmic8 entre. as grandes na~oes industrializadas, 8
preponderAncia gradualmente se move em favor de algumas e contra outr85. Toma-se mais
restrita a capacidade de exportar e importar dos parceiros que se debilitarn. A urn Estado
que se encontre nessa situa~iio restam - set conforme dissemos.nio puder contr8balan~8r
essas perdas mediante investimentos au reservas de-ouro - apenas dUBS possibilidades.
Ter' au que for~ar 0 Bumento das export~Oes atraves, por exemplo, da redu~io dos p~os
das mesmas. au limitsr as importa~Oes. Ambas as medidas resultaIil direts pu indiretamente
em redu~iio dos padriles de vida da sociedade. Essa diminui~iio e repassada, pelos que
controlam 0 monop6lio das oportunidades econOmicas, para as que Dia possuem tal poder.
Estes ultimos descobrem que estAo no meio de urn duplo circulo de· govemantes monopolistas: dentro de sua pr6pria sociedade e de parte de parses estrangeiros. A pressAo aplicada
por eles contribui para impelir seus pr6prios representantes e 0 Estado como urn todo para
uma luta competitiva com outros parses. Dessa maneira, as tensaes em diferentes Estados
e entre eles refor~am·se mutuamente. Esse movimento em espiral, para sermos exatos .-.
este ponto precisa ser enfatizado -, e apenas uma em meio a muitas distintas ordens
seqnenciais de mudan~a. A simples men~Ao dessas ordens, embora fragmentaria, japode
dar ao leitor uma impressao do poder das fo~as irresistlveis que hoje mant6m em
movimento a competi~Ao entre os Estados e os mecanismos do monop61io.
156. Cf. pp. 139-40, acima. Um sumario das teorias modernas sobre os 6rgios dos
Estados pode ser encontrado em MacLeod, The Orig;n and History of Politics, pp. 139 e
segs.
157. Cf. pp. 97 e segs, aeima.
158. Cf. pp. 225 e segs, especiatmenle as pp. 230 e segs.
159. Cf. pp. i97 e segs, a p. 213, e as pp. 215 e segs.
160. Cf. pp. 212 e segs, a pp. 219-20, as pp. 222-3, e pp. 242 e se8s.
Sobre esta questio, cf. Parsons, Fear and Conventionality, p. xiii: "A convencionalidade
tempor base urn estado apreensivo de mente....·, e a p. 73: "As maneiras 8. mesa sAo.
acho, uma das maneiras mais vls{veis de distin~io de classe.·· Ele cita tambem W. James,
Principles of Psychology (Nova York, 1890), p. 121, que diz: "0 Mbito e, assim, 0
todo-poderoso volante da sociedade. seu mais precioso agente conservador. E apenas ele
que nos mantem dentro dos limites da ordeme salva os fithos da fortuna dos levantes
invejosos dos pobres. S6 elc impede que as mais penosas e repulsivBS ocupa~oes Da vida
sejam abandonadas por aqueles que foram obrigados a aceita-las:'
A questio mais geral, para cuja solu~io este trabalho procura dar uma contribuilr8.o,
foi formulada ha muito tempo pela sociologia'americana. Sumner, por exemplo, escreve
em Folkways, p. 418: "Quando, por conseguinte, os etn6grafos aplicam adjetivos condenat6rios ou depreciativos aos povos que estudam, dAo' por respondida a questio mais
importante que queremos investigar, isto e, 0 que sao padrOes, c6digos, e -ideias de castidade,
decencia, propriedade, pudor, etc., e de onde provem? Os fatos etnograficos contem a
resposta a essas questoes, mas, para alcan~a-la, queremos um relat6rio imparcial dos fatas.··
Dificilmente precisamos dizer que isso se aplica nao s6 8. investiga~8.o de socied$des
estrangeiras e mais simples, mas tambem 8. nossa sociedade e sua hist6ria.
o problema estudado DO prescnte trabalho teve em tempos recentes uma formul~Ao
muito clara por parte de Judd, The Psychology ofSocial Institutions, mesmo que ele teoba
tenlado para 0 mesmo uma solu~iio diferenle da que aqui e ofereeida (p. 276): "Este
capitulo intenta provar que os tipos de em~Qes pessoais conhecidas do homem civilizado
siio produto de uma evolu~80, na qual elas tomaram uma nova dire~io... Os instrumentos
e meios dessa ad&pta~ao sAo as institui~oes, algumas das quais fOfam descritas nos capftulos

notas

21)7

precedentes. Todas as institui~Oes, Ii medida que se consolidavam, desenvolviam em todos
as individuos que cafram sob sua influ~ncia um modo de comportamento e atitude
emocional que se conform.avam a elas. 0 novo modo de comportamento e a nova atitude
emocional nlio poderiam ter sido aperfei~08dos ate que as pr6prias institui~oes fossem
criadas... 0 esfor~o dos individuos para se adaptarem a exigencias institucionais resulta
no que pode ser conetamente descrito como um gropo inteiramente novo de prazeres'"
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