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Ementa:
Como resultado das catástrofes das duas guerras mundiais, intelectuais anti-utópicos do
pós-guerra, tanto de esquerda como de direita, repudiaram qualquer possibilidade de
emancipação coletiva. À direita, Karl Popper retratou projetos utópicos como
inevitavelmente perigosos, perniciosos e autodestrutivos. Sociedades ideais emergiriam
“apenas a partir de nossos sonhos e dos sonhos dos nossos poetas e profetas. Elas não
podem ser discutidas, apenas proclamadas em cima dos telhados. Elas não apelam para a
atitude racional do juiz imparcial, mas para a atitude emocional do pregador apaixonado”.
Em um registro à esquerda, Hannah Arendt indagou: “E o que mais, enfim, é este ideal
[de emancipação] de sociedade moderna, senão o velho sonho dos pobres e miseráveis,
que pode ter um charme próprio, desde que ele é um sonho, mas que se transforma em
um paraíso dos tolos, assim que é realizado? Outros, como Aleksndr Solzhenitsyn, que
teve experiência íntima com um desses “paraísos”, sabia quem culpar: “Graças à
ideologia, o século XX esteve fadado a experimentar a maldade em uma escala calculada
em milhões. Isto não pode ser negado, ignorado ou suprimido”.
É verdade que a narrativa do fim das ideologias foi contestada nos anos 1960 e 1970 por
teologias da libertação, hippies, guerras de libertação nacional, lutas anti-imperialistas,
subculturas alternativas, cruzadas pelos direitos civis, o ativismo anti-guerra, protestos
feministas e várias forças sociais de uma “nova esquerda” empenhada em derrubar o
“sistema” e alcançar uma total transformação do mundo moderno. O conteúdo da
sonhada utopia divergia em seus detalhes, mas geralmente incluía, entre outros
elementos, a eliminação de tabus sexuais, o fim da violência, o estabelecimento de uma
igualdade completa, a ascensão de comunidades abrangentes de amor e de partilha e o
imaginário da emancipação.
Contudo, para muitos intelectuais, a suspeita de que não havia possíveis alternativas
positivas para o status quo permaneceu. Movimentos utópicos seriam apenas aberrações,
que em breve seriam englobados na marcha inevitável em direção a um futuro racional.
Essa perspectiva receberia seu aval com a desintegração da União Soviética, cujo colapso
foi visto como evidência convincente de que o previsto “fim” da história havia de fato
chegado, bem como o fim das ideologias e o fim da revolução. Na verdade, parecia que o
mundo ocidental tinha entrado em um período de endism, em que as utopias de
transformação já não podiam ser imaginadas, muito menos analisadas. O racionalismo
burocrático e uma suposta “tecnificação da política”, ao que parecia, tinha esmagado
todos os rivais; a democracia representativa saía vitoriosa e o capitalismo seria
eternamente triunfante. Os conflitos tormentosos sobre os sistemas políticos e

econômicos (por não mencionar os espirituais), que deviam reger os assuntos humanos,
haviam sido definitivamente resolvidos. Francis Fukuyama, o porta-voz mais eloquente
dessa perspectiva, melancolicamente observou em 1989 que “o fim da história será um
momento muito triste”. Nessa chave, a luta ideológica mundial que apelava para a
ousadia, a coragem, a imaginação, a criatividade e o idealismo haveria sido coisa do
passado. Em suma, haveria sido “substituída pelo cálculo econômico, a resolução
interminável de problemas técnicos, as preocupações ambientais e a satisfação das
exigências dos consumidores mais sofisticados”. E é neste contexto que Zygmunt
Bauman reclamava, no crepúsculo do século XX, que estávamos todos vivendo em uma
vergonhosa era “pós-ideológica” e “pós-utópica”, sem grandes projetos, exceto para a
busca incessante do auto-interesse e da felicidade individual. Será isso certo? Haveriam
renunciado os movimentos sociopolíticos aos elementos utópicos em seus modos de vida
e imaginários? Qual o futuro das ideologias políticas modernas? Onde estariam os
projetos, os “grandes” sonhos e a ousadia de imaginar um mundo diferente e melhor?
Este curso busca discutir repostas a essas perguntas nas novas práxis e imaginários
globais, muitos altamente localizados, que desafiam não somente o ideal do there is no
alternative como também as ideologias políticas modernas e nossos próprios esquemas
teóricos e políticos. O ciclo global de protestos e propostas que emerge no cenário pósqueda do Muro de Berlim será analisado vis-à-vis algumas inflexões teóricas que buscam
atualizar os horizontes utópicos e as matrizes sociopolíticas e ideológicas
contemporâneas. Ideias, formas de pensamento, enquadramentos da realidade social e
energias psíquicas serão discutidas, utilizando sempre que possível fontes primárias, em
estreita conexão com as forças e práxis sociais contemporâneas. Embora os movimentos
sociais serão um objeto privilegiado de análise do presente curso, um esforço analítico
coletivo será necessário para entender as insurgências, as mobilizações e as novas
expressões de contestação no Brasil e no mundo (incluindo uma “viagem” por primaveras
e “indignações”) que os transcendem e, em alguns casos, os reconfiguram.
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