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O título deste artigo é urna paráfrase. Ero 1974, o antropólogo
Pierre Clastres publicou na Fran9a urna série de artigos reunidos sobo
título A sociedade contra o Estado - pesquisas de antropología política. A obra foi traduzida para o portugues pela primeira vez e1n 1978.
Clastres procurou demonstrar que as sociedades indígenas,
"sociedades arcaicas", figuravam nos modelos sociológicos como as
sociedades da negativa: "sem história, sem escrita". Do ponto de vista
evolucionista, situavam-se como etapas incompletas, exatamente em
fun9ao da falta: a ausencia do Estado.
A inaioria das teorías evolucionistas foi formulada quando as
sociedades arcaicas, isto é, sen1 Estado, eram muito mal conhecidas.
Suas estruturas, parcialmente estudadas e só estudadas em fun9ao de
modelos sociológicos que tinham por base a sociedade ocidental, apareciam como etapas de uro pressuposto desenvolvimento histórico.
A antropología procurou demonstrar o quanto essas estruturas
foran1 mal compreendidas, relativizando o objeto, propondo a interpreta9ao do modelo sociológico a partir da diversidade, do fato inequívoco que nao somos todos iguais.
Ao final da década de 1980, tornou-se comum no noticiário internacional o uso de termos como etnia, etnicidade, grupo étnico,
identidade étnica, que integram o jargao antropológico. A eles se recorría para explicar os surpreendentes acontecimentos no leste europeu. O que estava ocorrendo? Na9oes aparentemente consolidadas
esfacelava1n-se. Para co1npreender essas situa9oes, é necessário analisar os conceitos de Estado, na9ao e etnia e os contextos históricos e
culturais nos quais foran1 engendrados.
É esta a inten9ao deste artigo: discutir os conceitos de Estado,
etnia P na9ao con10 contribui9ao para a reflexao sobre fenómenos
conte1.1poraneos. A prin1eira parte é dedicada aos conceitos, seus in-
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ventários e suas críticas; a segunda parte analisa o esfacela1nento da
"'
Jugoslávia como un1
excmplo para pensar esses conceitos; finalmente,
a terceira parte propoe que os campos semanticos desses conceitos
sejan1 repensados.
Agrade90 a Edir Pina de Barros e a Valdemir Zamparoni pelas
críticas e sugestoes.

1 - ESTADO, ETNIA, NA<;ÁO
Definindo os campos semanticos

1- ESTADO TRADICIONAL, ESTADO MODERNO
A discussao do conceito de Estado pressupoe, em primciro lu-

Cuiabá; man;o de 1995.

,

gar, a distin9ao entre Estado moderno e Estado tradicional.
O Dicionário de Política de H erto Bobbio et. al., no seu verbete "Estado Moderno" aponta, como fator primordial para a sua conceituac;ao, o fato de que "Estado" nao é um conceito universal, mas
indica e descreve urna forma de ordenamento político surgida na Europa a partir do século XIII até os fins do século XVIII ou XIX. Para
assinalar as "fronteiras" do conceito, os autores do Dicionário deixaram claro que "Estado moderno europeu" emerge como "un1aforma de
organiza9ao de poder historicamente detenninada e, enquanto tal, caracterizada por conotar;oes que a tornan1 peculiar e diversa de outras forn1as,
historican1ente ta1nbén1 detenninadas e interionnente hon1ogéneas, de organizar;ao do poder".

A questao central recai pois, sob dois aspectos: o pritneiro, o
fato de que o conceito de Estado nao é universal; o segundo, o fato de
que o Estado implica numa forma de organizac;ao do poder historicamente determinada.
Parece bastante lógica a idéia de que, se o Estado nao é universal, é porque existem sociedades sem Estado. Mas as sociedades sem
Estado, analisadas sempre a luz do modelo evolucionista, aparecem
con10 urna aberrac;ao histórica, ou elo perdido ceifado na evolu9ao
pelo colonialismo. Mediando etapas estariam as sociedades de grande
porte demográfico e organizac;ao do poder mais ou menos centralizado, caracterizadas co1no forma96es de "Estado tradicional".
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As diferen9as entre elas sao tao mareantes que Gcorgcs Balandier ( 1969) queSlionou o valor heurístico do conceito de Estado, exata1nente porque os progressos da Antropologia i1npoen1 o reconheci1nento de outras formas políticas. Fazendo um inventári o das defini9oes propostas para Estado primitivo, exa1ninou e aval iou alguns critérios utilizados na anál ise da sua genese.
Sob a perspectiva evolucionista, os n1ecanisn1os internos do 12ª=
rentesco sao destacados. As estruturas sociais das sociedades se1n
Estado sao vistas co1no fonnadas de unidades const ituti vas ligadas
entre si pelo parentesco. Grupos n1enores se une1n a grupos 111aiores
através de vários níveis de íncorpora9ao. Essas con1bina96es poden1
variar a111pla1ncnte, n1as a idéia básica é de tuna estrutura segn1entária:
grupos don1ésticos, linhagens, clas, etc . Esses grupos sao fundan1 entados na descendencia e pennanecen1 coesos através da forn1a9ao de
redes de alianc;as que sao oriundas de trocas n1atrin1on iais.
As linhagens une111 as pessoas de un1 111es1110 tronco genealógico
e forn1an1 tuna unidade diferenciada. Existen1 grupos de linhagens de
tan1anho considcrável que, en1 alguns casos, se assoc ia111 a territórios
definidos. Se esses grupos reconhece1n un1a n1esn1a descendencia a
partir de un1 ancestral - nonnahnente n1ítico - sao chan1ados clas.
Essas tenninologias sao hoje profundan1ente debatidas porque,
na verdade, sao 111odelos ideais que prccisan1 de un1 conteúdo etnográfico con10 referencial en1pírico. A dinan1ica das linhagens varia
n1uito, sobretudo na África. Contudo. a despeito da s \·ariac;oes dos
1nodelos propostos, a perspectiva evoluc ioni. ta enfatizou ta nto os n1ecanis1nos de parentesco quanto o caráter segn1entário na constituic;ao
do Estado pri1niti\·o.
Balandier de tacou os seguintes critérios:
1) O elo territori al - en1 func;ao da an1pliac;ao de detcnnin adas
estruturas soc ia is - l inhagens, e las - enfraquecen1- e o e lo do paren-

tesco, que sao suplantados pela unidade territorial. Esta interprcta9ao
pode ser corroborada com alguns exemplos:
"Os avllus do /Jnpério In ca parece1n ter sido, na sua origen1, grupos n1atrilineares exógenos, que se tornaram
unidades de tamanho padronizado, ligadas a um território definido, mais tarde associadas no seio de "tribos"
que, agrupadas de quatro em quatro, constituíran1
''províncias ",· e estas últimas formaram as quatro ser;oes
do f!npério, tendo cada urna um apo (vice-rel)

asua tes-

ta. E entre os astecas, os ca/pul/is sao, a princípio, clas
patrilineares exógenos; a seguir, no momento da conquista, foram localizados en1 distritos distintos, cada um
dos quais dispunha do próprio culto, do próprio conselho com seus fun cionários particulares; e esses distritos,
em número de vinte, se distribuíam entre as quatro ser;oes constituídas como quadros do governo". (Balandier,
G. 1969: 125)

Esses exemplos (e outros) demonstram que a organiza9ao de parentesco pode transformar-se numa organiza9ao política diferenciada
,
de base territorial, mas nao se reduz a um modelo único. Na Africa,
as situac;oes sao muito diversificadas. Balandier cita como exemplo o
reino de Buganda, em Uganda, onde o poder do rei era exercido sobre
os homens, mas nao sobre a terra:
"De um lado, os patricias e as patrilinhagens estiio ligados a terras onde residem as autoridades ciánicas (os
baraka) e onde se encontran1 os túmulos dos antepassados reverenciados. A heranr;a e a continuidade assegurada no quadro da descendéncia regen1 tais relar;oes,
1nas os cliis nao forn1an1 unidades territoriais,· a vincular;ao ciánica niio detern?ina necessaria1nente a residen-
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cia e as co111unidades locais siio heterogeneas". (Idem:
127) ~

2 - O segundo critério é o da centralizacao - trata-se da considera9ao do Estado co1no logican1ente centralizador. Balandier argun1enta que, paradoxaln1ente, os instrumentos de que dispoe o poder centralizado para se tnanter e ser eficaz, depende do desenvolvin1ento
técnico e dos 1neios de con1unica9ao material e intelectual. Nesse
sentido, inún1eros i1npérios e reinos africanos dissolvera1n-se em espa9os n1uito vastos apesar de nao dispor desses instru1nentos. A centraliza9ao exige, pois, condi9oes que o Estado tradicional nao ten1.
Ao critério centralizado opoe-se o critério segrnentário. A tendencia unitária da organiza9ao estatal contraria as estruturas de linhagens e as estruturas clanicas. Haveria, fla verdade, un1 "antagonisn10
estrutural" entre o Estado e a organiza9ao de linhagens.O seg1nentário
diz respeito a un1 tipo de estrutura de poder onde:
"Poderes ho11u5/ogos se repete111 nos dil·ersos níveis" as
unidades constituti\·as dispoe111 de relativa auto110111Ía, de
l/111 território que nao te111

O

caráter de SÍlnples dil ·isao

adnúnistratil·a, de aparelho ad11ú11istrati1·0" suas rc:lar;óes respecti1·as co11ti11ua111 se111elhantes as que ligan¡
entre si os segnu?ntos no seio de i1111a sociedade ciánica:

competente, regulamentos explícitos, organiza9ao do conjunto da vida
coletiva. O Estado detém o poder total e a classe dirigente confundese com o aparelho que ela poe em movimento.
Balandier argumenta que esse tipo de autoridade, contudo, pern1anece preso a lin1ites que lhe contrariam a realiza9ao. As resistencias experimentadas se explica1n, dentre outros fatores, pelas insuficiencias técnicas de organizar o espa90 e assegurar as comunica9oes,
inerentes a urna burocracia rudimentar.
Ocorre que a personaliza9ao das rela9oes sociais e políticas
opoe o Estado primitivo ao Estado burocrático, e tem como conseqüencia a elimina9ao ou a redu9ao da cisao entre o poder estatal e a
sociedade sujeita asua jurisdi9ao.
Alguns antropólogos africanistas clássicos, como Max Gluck1nan, acentuaram as características próprias das sociedades africanas, destacando a sua instabilidade intrínseca. Há nelas ausencia de
conflitos entre interesses económicos de govemantes e govemados e
como a defronta9ao de "clas-ses" ainda nao se verifica, o sistema de
poder e autoridade nao é fundamentalmente contestado. Nesse sentido, Gluckman afirma que "os Estados africanos trazem em si mesn1os um
processo de rebeliiio constante, mas niio de revolu<;iio". Isto é, nao sao
reirnplicadas as suas estruturas, mas apenas os detentares do poder e
de autoridade. (Idem: 138)

3 - A racionalidade do Estado tradicional - na esteira de Max
Weber, alguns teóricos postularan1 que o Estado resulta da lenta racionalizac;ao das estruturas políticas existentes: tuna ad111 inistrac;ao

Na introdu9ao a obra Sistemas Políticos Africanos (1940),
Meyer Fontes e Evans-Pritchard distinguem dois tipos de sistemas
políticos para as sociedades africanas: o primeiro, que consiste nas
sociedades que te1n autoridade centralizada, aparelho administrativo e
institui9oes judiciais - em sutna, um govemo - e nas quais as distin9oes de riqueza, privilégio e status correspondem a distribui9ao de
poder e autoridade. Compreende, por exemplo, os Zulo (África do
Sul), os Ben1ba (nordeste da Rodésia) e os Kebe (norte da Nigéria). O
segundo consiste naquelas sociedades onde falta autoridade centrali-
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e1?/l111, o siste111a global surge a1niúde 111ais centrali::.ado

no plano do ritual do que

110

plano da ar;clo política".

(lde1n: 133)

N essas estruturas, a soberania territorial é reconhecida , n1as
li1nitada: sua autoridade din1inui ao se aplicar as regioes afastadas do
centro.

zada, aparelho adrninistrativo e institui9oes judiciais constituídas - em
suina, nao tem ~overno - e nas quais nao existen1 divisoes agudas de
categoría, status e riqueza. Compreende, por exemplo, os Nuer
(Sudao ). Os que considera1n que un1 Estado deve definir-se pela presen9a de institui9oes governamentais consideran1 o prin1eiro grupo
con10 Estados prin1itivos e o segundo con10 sociedades estatais.
O que se pode concluir desse inventário e da sua crítica? Balandier propoe os seguintes can1pos de defini9ao:
- O Estado tradicional nao pode ser definido por un1 tipo (ou
1nodelo) soc iológico que o oponha radicaln1ente ao Estado n1oderno;
- É un1 órgao diferenciado, especializado e pern1anente de a9ao
política e ad1ninistrativa;
- Requcr un1 aparelho de governo capaz de garantir a seguranc;a
dentro das fronteiras e sobre elas;
- Aplica-se a un1 território e organiza o espa90 político de tal
1nodo que essa organizac;ao co1Tesponde a hierarquía do poder e da
autoridade, assegurando a execuc;ao das decisoes fundan1entais no
conjunto da regiao subrnetida a sua jurisdic;ao. (Iden1: 138-140)
Mas Balandier adn1ite que o Estado tradicional possui trac;os
distintivos. A seu ver, concede "a111plo lugar ao e111pirisn10", criando-se
a partir de unidades políticas pré-existentes sobre as quais sao estabeJecidas as suas próprias estruturas. Por nao conseguir itnpor a supre111acia do centro político, conserva un1 caráter di fu so que o diferencia
do Estado n1oden10 e continua an1ea9ado de segn1enta9ao. (Iden1: 140)
Propostos esses critérios Balandier dedica-se, finaltnente. a
exan1 inar algun1as teorías sobre a orige1n do Estado n1oderno. Nao faz
sentido rcto1nar aquí o seu inYentário, 111as si n1 as suas concl usoes.
En1 pri111eiro lugar, destaca o fato de que algu1nas teorías, nao encontrando no seio das soc iedades pré-estatais condic;ocs que basten1 a
fonna9ao do Estado, procuran1 no exterior as causas que pern11ten1 a
instaurac;ao das rela9oes de do1nina9ao - a conquista, por cxc1nplo. Os
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n1arxistas, en1bora nao desprezem a teoria da conquista, destaca111 o
,
processo interno da transforma9ao. E o caso de Engels, no célebre "A
origen1 da jan1ília, da propriedade privada e do Estado" onde, resumindo essencialmente, postula as tres proposi96es seguintes:
"O Estado nasce da sociedade; aparece quando esta úl-

thna se embara9a nun1a insolúvel contradir;iío consigo
111esn1a e ten1 o encargo de amorlecer o conjlito mantendo-o nos limites da ordem;

define-se como um poder

oriundo da sociedade, mas que quer colocar-se acin1a
dela e dela se desvencilhar cada vez mais ". (Idem: 146)

Contra o evolucionismo, Balandier termina por conclamar a tarefa urgente "na busca dos diferentes processos pelos quais se estabelece a
desigua/dade, pelos quais aparecem as contradü;oes no seio da sociedade".
(ldem: 146). Toda a sua crítica é dirigida aos teóricos que analisaram a

gen ese do Estado moderno a partir de transforma<;oes das estruturas
características das formac;5es estatais tradicionais.
Este parece ser um exercício tao infrutífero que alguns teóricos
postulam que nao se deve buscar a origem do Estado moderno em
nenhum exemplo tradicional. É o caso, para citar apenas um, de Joseph S. Strayer, em sua obra ''As origens medievais do Estado Moderno" (1969). Argumenta Strayer que a polis grega (dentre outros exemplos) era incontestavelmente um Estado. Mas nem a polis nem qualquer cidade-estado resolveu o problema da incorpora9ao de novos
territórios e novas popula<;oes na sua estrutura. A cidade-estado ou se
converteu no núcleo de um império (caso de Roma) ou se manteve
pequena e militarmente fraca, acabando vítima de urna conquista.
Para ele, foi nos séculas que decorreram entre 1000 e 1300 que
comec;aram a surgir alguns elementos essenciais do Estado moderno.
Mas é a partir de 1300 que se torna evidente que o Estado soberano
haveria de ser a forma política dominante na Europa ocidental. A
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Igreja vira-se for9ada a admitir que a defesa do Estado individual se
sobrepunha as" liberdades da Igreja e as preten9oes da comunidade
crista.
A análise de Louis Dumont sobre o estabelecin1ento do Estado
na Europa considera que, efetiva1nente, na Idade Média a Igrcja era a
soc iedade. Teria sido a Reforma luterana que desferiu o golpe decisivo no que restava da orde1n medieva l e do Santo ltnpério Ron1ano
Gern1anico. A sociedade global passa a ser o Estado individual. O
poder laico torna-se supren10 e elevado a un1a espécie de santidade
gra9as a teoría do direito divino dos reís. (Dun1ont, L. 1985: 85)
A en1ergencia dos Estados individuais con1postos por homens
individuais ato1nizou a co1nunidade crista. É este o cerne da di scussao
postulada por Du1nont:
•
"Quando os teóricos do direito natural coloca111 na orige111 do Estado dois contratos sucessi\•os, unz contrato de
associa<;ao e u111 contrato de sujei<;?to, eles trae111 a incapacidade do espírito 111oderno para conceber si11tetica111e11te u111 111odelo hierárquico do grupo. a necessidade
e111 que ele se encontra de analisá-lo e111 dois ele111e11tos:
11111 ele111e11to de associar;ao igualitária e u111 e/e111e11to
pelo qua/ essa associac;ao se Sllbordina a u111a pessoa

0 11

entidade. Por outras pala\'ras. a partir do 111011u?11to e111
que 1100 111ais

O

grllpO 111as

O

indin"duo é concebido C0/110

o ser real. a hierarquía desaparece e. co111 ela. a atribui('llO

i111ediata da alttoridade a

11111

agente do go\·erno.

Nada 111ais nos resta senao u111a co /ec;/ío de indi\·íduos. e
a constru('lio de 11111 poder aci111a deles só pode ser j ustijicada suprindo-se o co11se11ti111e11to co111lt111 dos 111e111bros
da associar;iio ". (Ide1n: 92)
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Louis Dumont estudou a sociedade indiana de onde tirou os parametros comparativos para o estudo da ideologia moderna. Propoe a
di stribuiyao de dois grandes tipos de sociedade: as "tradicionais" e a
"ocidental moderna". Nas sociedades tradicionais, como a Índia, 0
princípio básico de organiza9ao social é a hierarquia, estruturada na
complementariedade. A palavra que melhor designa essas sociedades
é universitas, onde o ser humano é visto como socialmente determinado, onde cada um é o meio e o fim é a sociedade. Em contraposi9ao,
na sociedade moderna, o indivíduo é o ser normativo de todas as institui9oes, e os princípios básicos de organiza9ao social sao a igualdade
e a liberdade. A palavra que melhor designa a sociedadc ocidental
moderna é societas, que evoca um contrato pelo qual os indivíduos se
associam numa sociedade, cujo fim é a vida de cada um.
Nao seria por outra razao que tres grandes filósofos que se dedicaram a análise do Estado fizeram do contrato a questao central: Hobbes, Locke e Rousseau . Para Dumont, esses tres autores tem em co1num o reconhecimento da dificuldade que existe em combinar individualismo e autoridade, em conciliar a igualdade e as diferenc;as de
poder no Estado. As sociedades tradicionais sao holistas, baseadas na
totalidade, no conjunto; a sociedade ocidental moderna é indivualista.
Em decorrencia desta dicotomia, Dumont distingue o indivíduo,
associado a sociedade ocidental moderna, da pessoa, associada as sociedades tradicionais. O primeiro se caracteriza por perceber a si
mesmo e aos demais como seres singulares, cujo comportamento é
orientado pela vontade própria; seu universo é constituído por leis
universalizantes que tem por objetivo a igualdade. As palavras de
ordem sao a associa9ao e o contrato. O segundo participa compulsoriamente da vida social, e seu contato com a totalidade é mediado pela
famíli a, a linhagem, o cla e outras estruturas. É o advento do individualismo que distingue a cultura moderna de todas as outras. No ho-
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lisn1o tradicional, a humanidade confunde-se com a socíedade do nós.
.
(Dumont. 1983: 127)
Na proposta de Dumont, o estudo sobre o Estado . centraliza-se,
poitanto, na ideología, opondo o individualismo - Estado moderno ao
holisino - sociedades tradicionais. O Estado tnodemo só é possível no
ocidente, porque se deve a valora9ao individualista deco1Tente da religiao crist'a e a sua genese está na Igreja transforn1ada.
Con1 exece9ao da proposta de Dtn11ont, As diferen9as entre as
várias fonna s consideradas con10 "Estado tradicional", as "sociedades
estatais" (co1no queren1 alguns africanistas) e as sociedades sen1 Estado, sao explicadas em fun9ao da organiza9ao do poder, com excec;ao
da proposta de Dun1ont. Vin1os, neste sentido, que os africanistas propusera111 o critério "autoridade centralizada" para caracterizar .º
"Estado prin1itivo" e "falta de autoridade centralizada" para caractenzar as "soc iedades esta ta is". Balandier considerou a incapacidade de
itnposi9ao do centro político o principal elen1ento que diferencia o
Estado tradicional do nlode1110.
Na postula9ao de Max Weber, a característica do E stado é o
n1onopólio da fon;a dentro de un1 ten·itório. A distin9ao entre Estado
tnoderno e Estados 1nenos avan9ados se faz precisan1ente pela n1onopoliza9ao das forn1as de violencia. A legitin1a9ao do poder se realiza
n1ediante tres fatores: por fon;a da tradi9ao nas n1aos de un1 patriarca,
pelas qualidades subjetivas de un1 líder individual (o carisn1a) e pelas
nonnas de orden1 racional (Weber, Max. 197 l - parte 11).
Pierre Clastres ( 1974) considera o poder a questao crucial: para
ele un1a soc iedade é prin1itiva se nela falta o poder central. ln\'ersa1nente, toda soc icdade nao-priinitiva é un1a soc iedade de Estado. Nessa últin1a categoría é possível agrupar os reí s. os í111peradores da Chi,na ou dos Andes, faraós, as 1nonarquias recentes. nao i1nporta. E
exatan1ente porque nao te111 poder centralizado. que as sociedades
arcaicas nao apenas sao sociedades sen1 Estado, n1as contra o Estado.
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2 - SOCIEDADES SEM ESTADO
Para caracterizar as sociedades sem Estado, Clastres di scute em
primeiro lugar, a essencia do poder a partir do fato de que a análi se do
poder político pela cultura ocidental se faz em termos de rela9oes hierarquizadas e autoritárias de comando-obediencia.Nesse sentido, toda
forma de poder é redutíve1 a essa rela9ao que exprime a sua essencia e
que se resolve na coer9ao (Clastres cita Max Weber: o poder do Estado co1no monopólio do uso legítimo da violencia). A ausencia de rela9ao comando-obediencia implica na ausencia do poder político concebido dessa forma.
Mas - pergunta Clastres - o que ocorre com os índios das Américas? Quase todos sao dirigidos por líderes que nao possuem poder.
O político se determina fora da coer9ao e da violencia, fora da subordina9ao hierárquica, ou seja, fora da rela9ao comando-obediencia.
As mais antigas crónicas registram o fato de que nao há nada
mais estranho para o índio do que dar urna ordem ou obedecer, exceto
em expedi95es guerreiras. Ora, a determina9ao do poder fora da rela9ao comando-obediencia nao significa ausencia do poder. Ao contrário, nas palavras de Clastres:
"1) Nao se pode repartir as sociedades em dais grupos:
sociedades co1n poder e sociedades sem poder. Ju/gamos ao contrário (em conformidade com os dados da Etnografia) que o poder político é universal, imanente ao
social (quer o social seja determinado por "laqos de sangue" ou pelas classes sociais) e que ele se realiza de dais
1nodos principais: poder coercitivo, poder nao coercitivo.
2) O poder político como coerqao (ou como rela<;ao de
con1ando-obediéncia) niio é o modelo do poder verdadeiro, n1as um caso particular, un1a realiza9iio concreta do
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poder político eni certas culturas, tal con10 a ocidental.
Niio existí!' portanto 11e11hun1a raziio científica para privilegiar essa n1odalidade de poder a .fhn de jazer dela o
ponto de referencia e o princípio de explíca9iío de outras
111oda/idades d(ferentes ". (Clastres. 1974: 17)

Trata-se de urna crítica a concep9ao etnocentrica de poder.
U1na sociedade sem Estado - argumenta - é para o espírito ocidental,
incon1pleta, privada de alguma coisa, ou etapa para alguma outra coisa. A etnografia incun1biu-se de demonstrar o quanto as etapas evolucionistas sao falsas. Clastres cita a passage1n do nomadisn10 a sedentariza9ao considerada a "n1ais rica evoluc;:ao neolítica", no sentido
de que pennitiu, através da concentrac;:ao de popula9ao, a fon11ac;:ao
das cidades e, posteriorn1ente, dos aparelbos de Estado. Por outro
lado, con1plexos tecnoculturais desprovidos de agricultura estarian1
fadados ao non1adis1no. Isto é etnografica111ente inexato:
"(. ..)u111a eco110111ia de cac;a, pesca e coleta nao exige
obrigatoria111ente

11J11

111odo de l'ida 116111ade. Vários

exe111plos, tanto na A111érica co1110 e111 outros lugares o
atestanz: a ausencia de agricultura é C0111pa!Íl'e/ C0/11

O

seden taris1110(. ..).
A história pós-colo111bia11a da A111érica apresenta o caso
de p opula<;oes de agricultores sede111ários que, sob o
e.feíto de 11111a re, ·olzu;áo técnica (conquista do ca,·alo e.
acessoria111e11te, das an11as de j(Jgo}. pre.ferin1111 abandonar a agricultura para se dedicaren1 de 111a11eira quase
exclusi,·a á car;a(. .. ) ". (lden1: 140)

Nas sociedades arcaicas, a alterac;:ao no ní vel do que o tnarxis1110
chan1a infraestrutura econó1nica nao detennina a superestrutura política, já que inún1eros exe111plos atestan1 grupos de cac;:adores-coletores
apresentando as ines1nas propriedades que grupos agricultores seden-
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tários: "infraestruturas" diferentes e "superestruturas" identicas. Por
outro lado, sociedades n1esoan1ericanas - sociedades imperiais, com
Estado - ostentava1n um tipo de agricultura que nao ficava longe, no
tocante ao nível econó1nico, da agricultura dos "priinitivos" da floresta
tropical.
Nesse caso, "infraestruturas" identicas, "superestruturas"
diferentes.
Ora, prossegue Clastres, a n1udan9a econó1nica nao é definitiva.
A grande revoluc;ao "é essa aparí9iío 1nísteriosa, irreversíve/, n1orta/ para
as sociedades prin1itivas, que conhecen1os sob o no1ne de Estado". Por isso,

as sociedades prin1itivas sao se111 Estado ''porque ne/as, o Estado é in1possível". (Ide1n: 143)

E por que? En1 primeiro lugar, porque a sociedade interdita a
en1ergencia de um poder político individual. O chefe está a servic;o da
sociedade, mas nao altera essa relac;ao e1n seu proveito, nao coloca a
sociedade a seu servic;:o: "a sociedade pri111itiva nunca tolerará que seu
che.fe se transfonne en1déspota". (Iden1: 144) Sua fonte de poder nunca é
a coerc;:ao, 1nas a persuasao. Nao há nenhurna forma de legitimac;ao do
poder coercitivo, nenhuma estrutura que o fundan1ente.
Em segundo lugar, Clastres considera que a fraqueza relativa do
po1ie den1ográfico é condic;ao fundan1ental da existencia da sociedade
prin1itiva. Nesse sentido, é notável a ato1niza9ao das sociedades da
floresta en1 grupos locais que conservam sua autono1nia no seio do
conjunto 1nais inclusivo.
Os Tupi-Guaraní, reconhece Clastres, poderian1 parecer un1a excec;:ao, tanto porque era1n numerosos a época da Conquista, quanto
porque seus chefes exe1npli ficam a lenta en1ergencia do poder político
n1ais centralizado. Entretanto, os chefesTupi-Guarani tinhatn o caráter
de profetas, e arrastara1n rnilhares de índios ern sucessivas n1igra96es
a procura da "Terra sen1 Mal", através de n1ovin1entos messianicos en1
sua dire9ao. Son1ente con1 o dorn da palavra, n1obilizavan1 toda a so-
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ciedade, unificando na n1igra9ao religiosa a diversidade dos subgru,.
pos.
Essas in1ensas reides guarani eram n1ovidas pelo apelo dos profetas (ch efes) para abandonar a "terra má" , is to é, a sociedade tal qual
era, para alcan9ar a "Terra sem Mal". A 1nigra9ao itnplicava na condena9ao a marte da estrutura da sociedade e do scu sistema de nonnas.
Ou seja, na interpreta9ao de Clastres, a própria sociedade, numa situa9ao n1ai s crítica devido ao aumento da populac;ao, entrava nun1 estado de n1essianis1no que induzia a n1igra9ao e, conseqüentemente, a
desestrutura9ao. Em últin1a instancia, Clastres considerou o aumento
den1ográfico o fator pri1nordial da desestrutura9ao da sociedade TupiGuarani e, con10 corolário, o aumento den1ográfico seria un1 dos fatores da origen1 do Estado.
Há ainda dois aspectos da inaior in1portancia. O primeiro é a
fal sa idéia de que as sociedades prin1itivas praticam típicamente u1na
econon1ia de subsistencia porque sao incapazes de produzir excedentes. Nao se tr~ ta, claro, de incapacidade; trata-se da falta de necessidades de produzir excedentes. Todos os cronistas foratn unanimes em
louvar a fartura de cotnida e a boa saúde dos índios; por outro lado,
condenavan1 a sua pregui<;a, em nao produzir 111ais. OcotTe, portante,
mero etnocentris1no.
"Pode1nos adnlitir"- diz Clastres - ']Jara qualificar a orga nizar;iío econón1ica dessas sociedades, a expressao
econon1ia de s ubsistencia, desde que nao a e11tendan1os
no sentido da necessidade de u111 de[eito, de 11111a incapacidade, inerente a esse tipo de sociedade e á sua tecnología, 1nas, ao contrário, no sentido da recusa de 11111
excesso inútil, da vontade de restringir a ati\·idade produtiva

a satisfar;iío

das necessidades.

(lden1 : 137)
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E nada 111ais ".

Mesmo porque, a rigor, havia produ9ao de excedentes, utilizados no consumo de cerimónias coletivas como por exemplo, de beberagem da chicha, envolvendo diferentes grupos locais.
Outro aspecto diz respeito as estruturas sociais das sociedades
arcaicas. O que mantém essas unidades coesas sao estruturas específicas, definidas a partir do parentesco que regulamenta a filia9ao e a
residencia. As rela96es entre os diversos subgrupos se definem a partir de la9os simbólicos e cerimoniais, nos quais o ritual tem papel preponderante.
Estudos etnográficos recentes tem demonstrado que certas estruturas sociais das sociedades indígenas só sao inteligíveis em fun9ao do
seu assentamento territorial, contrariando a errónea concep9ao de nomadismo. No interior de territórios delimitados,o parentesco liga os
subgrupos e instituí rela96es políticas, contribuindo para a solidariedade e a coesao, com a opera9ao de tracas e a conclusao de alian9as
prescritas. Todos esses sistemas tendem a atomiza9ao, e na opiniao de
Clastres, atuam como meios eficazes para impedir a constitui9ao de
conjuntos sócio-políticos que integram os grupos locais e, mais além,
"un1 1neio de proibir a emergencia do Estado que, em sua essencia, é unificador". (Idem: 148). As sociedades arcaicas jamais se transfonnariam, a
partir das suas estruturas, num Estado. Nas palavras de Clastres: "A
história dos pavos sem história é a história da sua lula contra o Estado".
(Idem: 152)
A maior crítica dirigida a Pierre Clastres está no fato de ter
considerado que a sociedade que tomou como modelo - Tupinambá estaría a um passo do Estado, urna vez que o profetismo foi por ele
interpretado como urna reac;ao contra o Estado. Nesse sentido, teria
subestimado o impacto da Conquista como fator definitivo do profetismo . Por outro lado, alguns pesquisadores como Anna Roosevelt
( 1989), propoem que a América indígena do século XV teria sido
completamente diferente das sociedades indígenas atuais, com organi-
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zac;ocs sócio-políticas n1ais complexas e, en1 alguns casos, quase um
Estado. Os cacicados seriam fonnas de poder concentrado que existira1n e1n alguns locais da América antes da Conquista.
O modelo de poder concentrado nao se aplica, contudo, a sociedade Tupi-Guaraní do século XV, na análise de Carlos Fausto ( 1992).
A estrutura básica comportava grupos locais e as unidades sociais
.
,
n1a1ores possu1an1 urna estrutura que Fausto deno1ninou "redes", de tal
forn1a que as aldeias, ligadas un1a a urna, formavan1 "conjuntos n1ulticon1unitários" cuja principal característica era a flexibilidade, a ausencia de centro. Nessa estrutura a chefia era difusa e cada n1aloca
tinha un1 "chefe" que se definía basican1ente con10 un1 ho1ne1n que
conseguía reunir, en1 torno de si, u1n grupo de parentes. Ou seja: na
opiniao de Fausto, a chefia nao havia deixado de ser igualitária na
época da Conquista. A estrutura de poder nao estava detern1inada por
regras rígidas, con10 a sucessao e, en1 grande parte, dependía das circunstancias. Era basican1ente urna "estrutura perforn1ativa", fonnac;ao
conceitual que foi proposta por Sahlins ( 1990) e que significa que as
relac;oes se fonnan1 a partir das práticas, is to é, onde o evento (acaso)
ten1 papel preponderante.
Finahncnte, Carlos Fausto critica a idéia de que o índice den10gráfico possa ser considerado índice de con1plcxidade das estruturas
políticas, u1na vez que a populac;ao Tupinan1bá era grande, n1as a estrutura de poder, descentralizada.
A oposi<;ao entre fonnac;oes políticas descentralizadas e fonnas
de poder centralizadas re111onta a Aristóteles que usou, para dicoton1izá-las, as expressoes ethné - povos, e poleis - cidades. Esta di coto1nia
foi citada por Marcel Mauss no seu artigo La Nation ( 1969). utilizando o tern10 ethné para "sociedades sen1 Estado" e poleis para "Estado"
OU "na9oes". Ü tern10 grego que deu origetn a pala\T3 etni a foi. portanto, utili zado por Marcel Mauss para designar sociedades se1n Estado e n1esn10 para n1arcar a oposic;ao ao tenno Estado.
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Mas qual é, de fato, o seu ca1npo se1nantico?

3 - ETNIA
Segundo a análise de Jean-Loup An1selle ( 1985) o termo apareccu recentemente na língua francesa: 1896. A aparic;ao e a espccifica c;ao tardias de "tribo" e "etnia" se devem a congruencia entre un1 período histórico - colonialis1no e neocolonialis1no - e a sua utilizac;ao.
Para os antropólogos anglo-saxoes, tribo designa um tipo de organizac;ao social específico: as sociedades segmentárias, definidas de
modo clássico pela presenc;a de ele1nentos sociais de natureza idéntica
(linhagem, etc.) e que se distingue1n das sociedades onde o poder é
centralizado. Por u1n lado, por ter sido engendrado no contexto coloniali sta e apropriado pelo discurso do dominador; por outro, pela sua
in1precisao, o tenno "tribo" vem sendo abandonado.
Com etnia a situac;ao é completamente diversa. A delimitac;ao
do seu campo sen1antico é difícil porque a maioria dos teóricos que
usa o termo passa a caracterizá-lo dentro da noc;ao de grupo, mai s específicamente, de grupo étnico. Ocorre que, a rigor, a noc;ao de etnia
nunca aparece desvinculada da idéi a de grupo, fora do qual nao tetn
substancia. A prin1eira razao para isso é que o termo etnia se opoe ao
tern10 "rae; a" da seguinte forn1a: rac;a vincula-se definitivainente a
un1a base biológica, enguanto que etnia se vincula a urna base unican1ente social.
A definic;ao - considerada clássica - de grupo étnico é de Frcdri ck Barth ."Grupo étnico" designa urna populac;ao que:
"a) se pe1petua pri11cipal!11e111e por 111eio biológico;
bJ con1partilha 1·alores cu/111raisjit11d(1111e111ais p os/os en1

prática eJJ1 fo nnas culturais nu111 todo explícito,·
\
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e) co111poe ul1'1 ca111po de co1111111i<.:cu;ao e ínterar;ao;

"
d) te111 u111 grllpO de 1ne111bros qlle se identUica e é iden-

t(/icado por outros con10 co11stít11ínte de u111a categoría
disti11güível de outras categorías da 111esn1a orde1n ".

(Citado In: CARDOSO DE OLTVEIRA, Roberto.
1976: 2)

Existe1n alguns problen1as con1 rclac;ao a esses critérios propostos por Barth. O ite1n "a" excluí a n1igra9ao co1no u1n componente de
peso na reprodu9ao do grupo. O ite1n "b" requer maiores cuidados. A
antropóloga Manuela Carneiro da Cunha afirma que, embora seja relativamente satisfatório o critério cultural para a dcfinic;ao de grupo
étnico, devem deles ser erradicados doi s pressupostos itnp1ícitos: 1) o
de ton1ar a existencia da cultura como urna característica pritneira,
quanto se trata, pelo contrário, de conseqüencia da organizac;ao do
grupo étnico; e 2) o de supor en1 particular que a cultura partilhada
deva ser obrigatoriamente a cultura ancestral (CARNEIRO DA
CUNHA, M. 1987: 115). Ou seja, a antropóloga chama atenc;ao para o
fato de que nenhun1 elen1ento cultural - língua, religiao, etc. pode ser
to1nado como critério cristalizado. Por exen1plo: um grupo étnico
pode nao falar n1ais a lingua ancestral, até por processo de discriminac;ao conforme a situa9ao social em que se encentra. Há casos até em
que a língua é recuperada em decorrencia de 111udanc;as políticas: ela
cita os judeus e os irlandeses con10 exe1nplo.
O terceiro e o quarto critérios propostos por Barth te1n aceitac;ao
muito mais ampla. Ambos enfatizan1 e dao primazia a questao da
identidade. E, efetiva1nente, para a antropología, é o conceito de identidade étnica que tem o inaior valor heurístico, tornando-se fundan1ental na definic;ao de grupo étnico.
Na análise de Cardoso de Oliveira, o conceito de identidade social tem u1n conteúdo 1narcada1nente reflexi vo ou co1nunitário, un1a

vez que supoe tanto rela95es sociais quanto um código de categorias
destinado a orientar o desenvolvin1ento dessas rcla95es. A idcntidade
étnica só pode emergir por contraste, porque implica na afirma9ao do
Nós <liante dos OUTROS:
"Quando un1a pessoa ou u111 grupo se afirman1 co1no tais,
o fazem con10 1neio de diferenciar;oes em relac;iio a algun1a pessoa ou grupo con1 que defro11tan1. É urna identidade que surge por oposü;ao. Eta nao se aflrn1a iso/adc11nente". (CARDOSO DE OLJVELRA. 1976: 5)

Darcy Ribeiro segue a mesma linha de defini9ao ao afirmar que
os grupos étnicos "sobrevivem a total transfigurar;ao de seu patrin1ónio
cultural e social; a lingua, os costu111es, as crenr;as, sao atributos externos a
etnia, suscetíveis de profundas alterar;oes, sem que esta sojra colapso ou
mutar;ao,· as etnias sao categorías relacionais entre grupos hun1anos, compostos antes de representar;oes reciprocas e de lealdadse 111orais do que de
especificidades cultura is e raciais ". (Citado In: CARNEIRO DA CUNHA,
M. 1987: 117)

A partir do estudo da rela9ao contrastiva, ou seja, do próprio
ambito da rela9ao entre etnias diversas - rela96es interétnicas - surgiu
a palavra etnicidade - do ingles ethnicity. Para Cardoso de Oliveira, o
neologismo tem a conota9ao precisa de identidade de caráter minoritário:
"isto é, ci~jos portadores pertenceriarn a grupos núnoritários atuais ou históricos, en1 oposir;ao a urna identidade 1najoritária que estaría associada a grupos dorninantes gera/Jnente instalados nos aparelhos de Estado; a
ídentidade destes últi1nos nao se aplícaria a noc;ao de
etnia". (CARDOSO DE OLlYEIRA, R. 1979: 8).
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As características culturais ou raciais visíveis perderatn sua itn-

Ou seja, Cardoso de Oliveira excluí da no9ao de etnia a identi1'1

dade majoritária engendrada na ideología do Estado. O contraste entre

portancia conceitual porque o que é chamado de étnico serve como

o que Cardoso de Oliveira chan1ou de "identidade n1ajoritária"

e

símbolo para justificar desigualdades sociais. Ocorre que, via de regra,

"identidade n1inoritária" poderia ser discutido em tennos de
"identidade nacional" e "identidade cultural" conforme a análise Mi-

os grupos étnicos vivem situa96es de conflito dento das uais reafirn1am a sua identidade . Nesse sentido, a etnicidade vem se constituin-

chel Oriol ( 1979). A seu ver, os conceitos sao indissociáveis: os critérios de identidade cultural con1portan1 inevitavelrnente un1a referencia

do na base para a sua 1nobilizac;ao, betn co1no para reivindica9oes
políticas e económicas.

explícita ou in1plícita as práticas do aparelho do Estado. Nao é un1a

A etnicidade, enquanto for9a de mobiliza9ao, atua no sentido de

no9ao independente da gestao de cultura do Estado e de seus apare-

que os grupos étnicos passam a partilhar interesses comuns e políti-

lhos. Os grupos reivindicam a identidade cultural para se afin11are1n

camente emergem como grupos de interesse. O significado emocional

contra o Estado e, nesse sentido, a identidade cultural nada n1ais é do
que a identidade nacional na crise do Estado (: 20). Como un1
"produto da H istória", os "critérios" da identidade cultural nao sao

de pertencer a um grupo étnico é um articulador considerável. Todo

jan1ais sin1ples indicadores "objetivos": antes, designam tneios de se

clusiva.

constituir e se fazer reconhecer con10 unidade. En1 tern1os episten10lógicos, nao sao redutíveis a expressoes de redundancia fornecendo a

Muitas vezes as etnias ganham for9a na situa9ao de colonialismo e é por essa razao que parecem "ressurgir" nos Estados modernos.

base de un1a taxonon1ia. No caso da identidade nacional, os critérios

Nesse sentido, com rela9ao a África, Jean Loup Amselle chega a afir-

sao indissoluveln1ente si1nbólicos e institucionais, pern1itindo assegurar a hon1ogeneidade, instaurando a unidade con10 fundan1ento da

mar que "as etnias procedem da a<;ao do colonizador que, na sua vontade
de territorializar o continente africano, recortou as entidades étnicas que

hierarquía, tuna vez que definen1 si111ultanean1ente o pertencin1ento e a

foram depois reapropriadas pelas popula<;oes". (AMSELLE, J. L. 1985: 23)

exclusao (: 24).
O conceito de etnicidade, definido na forn1a n1ais sirnples con10

A afirmac;ao étnica seria, para ele, um meio de resistencia apressao e
luta no seio do aparelho do Estado, que na África tomou a forma de

a condi9ao de pertencer a un1 grupo étnico reflete as tendencias de

"tribalismo", na verdade, urna máscara de conflitos de ordem social,

identificac;ao e inclusao no grupo. Sao critérios de afinnac;ao do próprio grupo. N. Glezer e D. P . .Moynihan1 ( 197 5) cha1naran1 a atenc;ao

política e económica.
A etnicidade poderia ser definida como um sistema de elemen-

para o fato de que a etnicidade é o caráter ou qualidade do grupo étni-

tos significantes, manipulados nas situac;oes de conflito, no interior de

co que ven1 persistindo, apesar das pressoes assin1ilacioni stas, nas

um espa90 nacional ou internacional.

sociedades t11oden1as. Exata1nente por isso, a etnicidade é tnna categoría social fundan1ental para o entendi111ento do n1undo atuaL tanto

definic;ao social e um sistema de classifica9ao definidor de posi9oes
no interior de urna estrutura política determinada. Vista desse tnodo, a

quanto as classes sociais.

"etnicidade" africana nao diferiria, na sua essencia, do "regionalismo"
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arsenal simbólico do grupo étnico é engendrado na tensao contrastiva
de oposi9ao entre o nós e os outros dentro de urna sociedade 1nais in-

a
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Seria igualmente um meio de

"'*

europeu, conferindo hon1ogeneidade a 1ne1os heterogeneos e hierarquizados. (Idem~ 41-42)
As sociedades arcaicas sao contra o Estado, porque nelas, o Estado é iinpossível (Clastres). As etnias "ressurge1n" no contexto político dos Estados modernos. Serian1, efetiva1nente, contra a nac;ao,
porque nelas a nac;ao seria ünpossível?

4-NA<;ÁO
Na sua obra n1ais recente publicada no Brasil, Eric Hobsbawn ( 1991)
fornece un1 panoran1a detalhado sobre a literatura existente a respeito
das questoes en1 torno do conceito de nacao. U1na vez que a 1naior
parte dessa literatura centrou-se na própria definic;ao do tern10, Hobsba\.vn deduz que os critérios usados para esse objetivo sao, via de regra, an1bígüos. Con10 proposta inicial para discutir o te111a, considera
a nac;ao con10 "pertencente e.rclusiva111e11te a 11111 período particular e historica111e11te recente,'

"homogeneizar,:iío e padronizar,:iio de seus habitantes essencialn1ente por
n1eio de uma língua nacional escrita". (Idem: 114). No processo de unifi-

cac;ao, as "linguas nacionais" sao construc;oes artificiais, escolhas políticas e, por isso, "o oposto do que a nútologia nacionalista pretende que
seja1n - as bases fundamenta is da cultura nacional e as matrizes da 1nentalidade nacional". (Idem: 71)

Outras razoes dizem respeito aos próprios critérios de defini<;ao de
etnia, ou seja, a maneira como uro determinado pavo se ve coino nós
opondo-se aos outros, o que, historicamente, nao produziu nenhum
Estado. Tomemos alguns exemplos dados pelo autor:
"as diferenr,:as étnicas mais óbvias tiveram um papel
multo pequeno na génese do moderno nacionalismo. Os
índios da América latina sempre tiveram um profiLndo
senso de sua diferenr;a étnica em relar;ao aos brancos e
mestir;os, desde a conquista espanhola, e is to foi reforr;ado e institucionalizado pelo sistema colonial(. . .). Entre-

unza entidade social apenas quando relacionada a

tanto, niio conher;o nenhum caso em que esse fato tivesse

certa fónna de Estado territorial 111oder110, o Estado-na(ao e, por isso,

levado a movimentos nacionalistas. Raramente chegou a

náo é possÍ\ el discutir na(ao e nacionalidade fara des ta rela(ño ".

inspirar até 1nesmo sentimentos pan-indígenas entre os

(HOBSBA WN. 1991: 19)

índios,

111110

1

O Estado-nac;ao forn1ou-se através de 111ovi1nentos de expansao e unifica9ao que tornara1n incon1patíveis as definic;oes de nac;ao baseadas
en1 critérios con10 etnicidade, língua ou história con1un1.
Para Hobsbawn, a etnicidade nao ten1 relac;ao histórica con1 aquilo que
é crucial nas nac;oes n1oden1as, ou seja, a forn1ac;ao do Estado-nac;ao.
Argun1enta que os pavos que ten1 o sentido inais aguc;ado do que pode
ser chan1ado "etnicidade" resistiran1 a in1posic;ao do Estado n1oderno e
até n1esn10 de qualquer Estado.
Por que isso ocotTe? A seu ver, en1 prin1eiro lugar, está o fato de que
a identificac;ao do Estado con1 tuna nac;ao in1plica nt1111a
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a diferenr;a

dos intelectuais indigenistas.
,

Do

mesn10 modo, o que os habitantes da A/rica subsaariana
tén1 e1n con1um contra seus conquistadores de pela branca é un1a pele relativamente escura. A negritude é um
sentin1ento que realmente existe, niío apenas entre os intelectuais negros, n1as sen1pre que uni grupo de pessoas
se confronta con1 pessoas de pele n?ais clara. Pode ser
un1 fato político, mas a n1era consciencia de cor niio produziu nenhun1 Estado africano, ne1n mesmo Gana e Senegal, cujas fundadores foram inspirados pelas idéias
pan-africanas". (Idem: 82)
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Esses exemplos de Hobsbawn dizem respeito a u1n aspecto
"visível" da etnicidade, que tanto serve para que um povo se reconhec;a como 'nós" quanto para que o "outro" - que nao con1parti lha o critério - o segregue.
U1n aspecto "nao visível" que pode atuar tanto no sentido de
estabelecer u1na con1unhao entre pessoas que de outro 1nodo nao terian1 nada em con1un1 con10, por outro lado, ser urna rnarca distintiva de
un1a con1unidade hun1ana, é a religiao. No últin10 caso, o exetnplo do
judaísn10 nao requer n1aiores con1entários. No prin1eiro, contudo,
dcvc-se considerar que religioes inais universais "foran1 pensadas para
esca111otear as

dijeren~·as

étnicas, li11g1'iísticas, políticas e 011tras ". (Iden1:

83). E1n contrapartida, "a co11\•ersiío a diferentes religioes pode ajudar a
criar d11as d{fere11tes naciona/idades, pois .fói certa111ente o catolicis1110 ro1nano (e seu subprod11to, a escrita latina) e o ortodo.Yo (co111 seu s11bproduro,

E prossegue:
"a expressao "direito das na(:oes a dispore1n de si mesn1as"{. ..) nao forn ece nenhz,una indicar;ao prática para a
práxis política cotidiana do proletariado, nenhun1a proposta prática para a soluqao da questao nacional. Ao
invés de n1ostrar concretamente ao proletariado da Rússia o 111eio de exigir a solur;iio da questao nacional polonesa, da questao finlandesa, da questao do Cáucaso, da
quesuio judaica, etc. ela se contenta
unican1ente a conceder a todas as "ncu;:oes" interessadas, u111a autonon1ia ilinútada para resolver seus assuntos nacionais confonne seu a/vitre" (lde111: 62).

Na sua conclusao:
"Lago, a fórmula "direito das

na~·oes

a autodetern1ina-

a escrita cirílica) que 111ais ob,·ian1e11te diFidira111 os croatas dos sé1Tios, até

9ao" é no fúndo un1a diretriz política e programática

e11téio partilhando 111110 única cultura". (ldetn: 85)

para abordar a questao nacional n1as de forma a evitar

A questao da língua nacional é un1 fator crucial na discussao do

conceito de nac;ao dos teóricos n1arxistas. É interessante rcssaltar a
crítica de Rosa Luxen1burgo ao ponto 9 do Partido Social Den1ocrata
Operário Russo (POSDR) que garantía "a todas as nacionalidades que
co111poe111 o Estado, o direito á a111odeter111i11ar,·áo (LUXEMBURGO, R.
1983: 58). Para ela, este ponto estaría etn contradic;ao con1 outros,
con10 o que procla1nava o direito da populac;ao do Estado a un1 ens ino
n1inistrado na língua nacional:
11
•

"Parece-nos. jú
(:oes

a pri111eira

esse problen1a" (lden1: 62).

Ela pergunta se poderia falar seriamente em "autodeterminac;ao"
para os inontenegrinos, búlgaros, ro1nenos, sérv ios, gregos, formaln1ente independentes. A seu ver, considerada deste angulo, a idéia de
assegurar a todas as "nac;oes" a possibilidadc de se autodeterminarem
se asse1nelharia no mínin10, a perspectiva de abandonar o desenvolYin1ento do capitalisn10 para voltar aos pequenos Estados da ldade
Média.
No centro da questao estaria, na verdade, o conceito de nac;ao:

,·ista. que o direito das na-

a aurodet<!r1J1i11arrio i! u111a pan?f/·ase do

,·e/ho . lo-

"Quando se .fála de "direito das

na~·oes

á autodetenni-

gan do 11acio11a/is1110 hurgues de rodas os paises e de to-

nar;rlo" co111preende-se o conceito de na<;iio con10

dos os te111pos: o direiro das nar;aes á liberdade e ú inde-

iodo. co1110 u111a unidade social e polit ica ho111ogenea.

pendencia". (ldcn1: 50)
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ion

Entretanto, tal conceito de "nar;ao é de .fato urna das ca-

as cidades era111 centros de burguesía afen1a, russa e ju-

racterísticas da ideo!ogia burguesa". (Jde111: 68)

daica,· os can1pos eran1 habitados inteira111ente por letoes e estonianos. Nas cidades da Georgia predon1i11a-

Na visao de Trotsky, nun1 texto de 1932 (TROTSKY. 1980), a
posic;ao de Rosa Luxe1nburgo, contra a qual lutou Lenin ( defendendo
o n1esmo ponto 9 do programa do Partido) deixava transparecer apenas u1n aspecto da questao. A seu ver, o rigoroso centralismo, lutando
contra todo contágio de nacionalismo suscetível de opor e dividir os
operários era un1a tarefa "sagrada" de unir os trabalhadores de diversas nacionalidades. Entretanto, "un1a organizac;ao revolucionária nao é o

va111 as populac;.i5es russa e annénia, assin1 co1no no
Azerbaidjan turco.

Separados da massa essencial do

povo, nao apenas pelo nívef de existéncia e dos costun1es
con10 tambén1 pela língua, exatamente como os ingleses
na Índia ". (ldem: 193)

ucranianos e de russos brancas. Nas províncias bálticas,

O problema nacional era urna "cabe9a de Medusa" cuja cabeleira "seria feita corn as sementes do ódio e de revolta".
O fato básico, segundo Hobsbawn, é que os marxistas nao sao
nacionalistas. A seu ver, "o critério fundamental do raciocínio pragn1ático marxista tem sido sempre o de verificar se o nacionalis1no em
si, ou e1n cada caso específico, faz avan9ar a causa do socialis1no; ou,
reciprocan1ente, como impedí-lo de inibir esse avan90; ou, alternativamente, de que n1odo utilizá-lo como fon;a para auxiliar esse processo" (HOBSBAWN, E. 1980: 304). Para Michel Oriol (1979: 21) a
crítica básica que deve ser feíta as concep95es 1narxistas de nac;ao é o
fato de terem ignorado ou minin1izado o caráter simbólico do pertencitnento: nao se sente parte de un1a nac;ao como de un1 grupo sanguineo, os cntenos sao semant1cos.
Este é precisarnente o aspecto enfatizado por Michal Buchowski, da Universidade de Poznan, na sua conferencia apresentada
ao XIII Congresso Internacional de Ciencias Antropológicas, na cidade do México en1 1993, intitulada Fron1 Anti-Con11nunist to PostCon11nu11ist Ethos: the Case of Po/and. Na sua análise, é preciso considerar as raízes sociológicas e históricas para se co1npreender os fen6n1enos que redundaran1 nas "Nation Falls" e1n 1989. Nesse sentido,
os fen6n1enos, en1bora catalizados e moldados no can1po político,
foran1 condicionados pelas tradi95es culturais das sociedades. No caso
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protótipo de un1 Estado .fúturo, e/a é apenas un1 instrun1ento para cria-fo ".

(Idem: 186). Por outro lado,

na sua própria instru1nentaliza9ao, a
questao das nacionalidades en1ergiu na sua face contraditória (en1 relac;ao a Rússia):
"Á n1edida que a revohu;iio conquistava 111assas n1ais
pro,t11ndas na per~feria, tornava-se n1anifesto que a língua oficial era, de longe, a das classes possuidoras. O
regin1e da de111ocracia .forn1al, con1 liberdade de in1prensa e de reuniao, obrigou as nacionalidades atrasadas a
se sentiren1, ainda nzais dolorosan1ente, o quanto se

•• I

achavan1 privadas dos n1eios 1nais efen1entares de desenvolvi1nento cultural: escalas próprias, tribunais próprios
e funcionalisn10 próprio ". (lden1: 189)
(. . .)"A populac;:ao das cidades da periferia dístinguia-se,
integraln1e11te, das a/deias pela sua con1posh;:iio nacional. Na Ucrdnia, e tan1bén1 na Bielo-Rússia, o proprietário de !erras, o capitalista, o jornalista e o advogado
sao grao-russos, poloneses, judeus, estrangeiros: ora, a
populac;ao dos catnpos é absolutan1ente constituída de

•

I

•

-

A

•

específico da Polonia, considerou que as respostas as coer95es externas foran1 condicionadas pelas heran9as inten1as do grupo e a marca
decisiva da revolu9ao polonesa nao deve ser buscada em datas, causas
singulares, eventos ou heróis, 1nas no con1plexo cultural das tradi96es
do povo palones. Apontou alguns elementos que considera funda1nentais: o patriotismo/nacionalismo que, no caso palones, retletindo urna
tradic;ao de independencia e luta - usualmente contra russos - colidiu
com o internacionalismo russo e seus slogans. Em segundo lugar, a
religiao católica, para ele um dos principais constituidores da identidade polonesa. Finalmente, o consumis1no, que definiu como u1n desejo culturahnente definido por u1n estado de ben1-estar que, na Polonia, se traduzia por un1a pressao constante por u1n padrao de vida
n1elhor. Estes fatores culturais forarn obstáculos intransponíveis ao
totalitaristno russo, e acabaratn atuando no sentido de refon;ar a construc;ao da identidade polonesa e1n contraposic;ao a alteridade russa,
aprofundado a distancia entre o "nós " e os "outros".
lndepen0ente do socialis1no ou do capitalismo, para Hobsbawn,
a característica dos movimentos nacionalistas do nosso te1npo é separatista, visando a frag1nenta9ao. A pulveriza9ao retlete urna alterac;ao
no capitalismo mundial, que os n1arxistas nao abordara1n a sério: o
fato de que o Estado-na9ao, de n1édio ou pequeno porte, deixou de ser
mola-mestra na economia mundial. Na era das superpotencias, do
surgin1ento da corpora9ao transnacional e da gerencia econo1nica internacional, a divisao internacional do trabalho foi transfonnada.
Critérios con10, por exemplo, o ta1nanho, passaran1 a ser irrelevantes,
enguanto a posic;ao estratégica no circuito da "econon1ia transnacional
neocolonial" é fundan1ental. Nesse sentido, o interessante é o máximo de Estados oficialmente soberanos sem nenhun1 poder de iinpor
condic;oes sob as forc;as e o capital estrangeiro. (Idem: 301)
Otto Bauer, nu1n texto de 1907, chan1ou a atenc;ao para o fato de
que o fundamental, na defini9ao de nac;ao, seria a orienta9ao da vonta-
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de que conduz a urna concep9ao restrita do caráter nacional. Deve-sc
perguntar o que cría urna con1unidade de caráter, ou seja, as causas
que produze1n urna identidade do caráter. Essas causas, na sua visao,
determinan1 a na9ao como comunidade de destino. Seria este o caráter específico de na9ao:
"( ..)conrunidade de destino niio significa subrnisscio a
iona n1esn1a sorte, 1nas experiéncia co1nun1 da n1es1na
sorte, 11u1na traca constante e nun1a intera(:ao contínua.
Ingleses e ale1naes viveran1 o desenvolvinzento capitalista: n1as en1 mo1nentos diferentes, e1n locais d(/erentes, e
111antendo relar;oes distantes. As mesn1as forc;·as 1notrizes
ta/vez as tenha jeito nulis seme/hantes que o passado,
n1as nao conseguiran1 .fazer deles um único pavo. Niio é
a identidade de destino, n1as so1nente o fato de viver e
sofrer a con1u11idade de destino que engendra a na~:ao( ..).

Son1ente o destino vivido na interar;iio reciproca
proji.tnda e en1 relar;iio nnítua que engendra a nar;ao ".
(Bauer, O. 1980: 79-80)

Por essa defini9ao, a na9ao deixa de ser un1a coisa rígida e se
torna um processo do devir.
Benedict Anderson ( 1989: 13) apontou tres grandes paradoxos
dos teóricos do nacionalisn10. O priineiro é a "111odernidade ol?fetiva das
na<;oes aos o/has do historiador vs. sua antigiiidade subjetiva aos o/has dos
nacionalistas"; o segundo, o fato de que a nacionalidade como conceito
sócio-cultural é considerada universal, isto é, no mundo 1nodemo,
todo inundo pode e deve "ter" (sic) u1na nacionalidade, ''tanto quanto
terá un1 sexo"; o terceiro, é o poder político dos nacionalismos ''vs. a
sua pobrC!::a e até 111esn10 incoeréncia .fllos~fica ''. Nao poderia ha ver un1
Nacionalisn10 - con1 N grande - co1no expressao analítica.
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Anderson propoe "dentro de
definic;:ao para nnc;ao:
"e/a é

~una

u111

espírito antrop olé>gico "a seguinte

conn111idade p olítica in1ag inada - e ilnag ina-

da con10 ilnp/icitan1ente lin1itada e soberana."(: 14).

Por que i1naginada ? "Porque nem mesmo os 1ne1nbros das nleseus compatriotas,
nores nac;oes ja1nais conhecerao a maioria dos
nem os encontrarao, nen1 sequer ouvirao falar deles, cmbora na 111ente
de cada un1 esteja viva a imagen1 da sua con1unhao" ( : 14).
Li1nitada porque "até inesmo a maior delas, que abarca talvez
u1n nülhao de seres humanos, possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além das quais encontran1-se outras na9oes. Nenhuma nac;:ao se ünagina coextensiva com a hun1anidade" (: 15).
Soberana porque "o conceito nasceu numa época em que o
Ilu1ninismo e a Revolu9ao estavam destruindo a legitimidade do reino
dinástico hierárquico, divinamente instituído. Atingindo a maturidade
,
.
nun1a etapa da história da humanidade e1n que ate nlesmo os nla1s
devotos adeptos das religioes universais se defrontavam inevitaveln1ente co1n o pluralis1no vivo de tais religioes e com o alomorfismo
entre os reclamos ontológicos de cada fé e o território ocupado por
elas, as na9oes sonham em ser livres (... ). O penhor e o sín1bolo dessa
liberdade é o Estado soberano" (: 16).
Finalmente, a nac;ao é urna co1nunidade porque "é sempre concebida como um companheirismo profundo e horizontal. Em última
análise, essa fraternidade é que tornou possível, no decorrer dos últimos séculos, que tantos milhoes de pessoas nao só matem, inas morran1 voluntariamente por imagina9oes tao li1nitadas" (: 16).
Seria precisa1nente o nacionalismo, ou melhor, as raízes culturais do nacionalismo que explicaria1n os "sacrificios colossais" e1n
nome da na9ao i1naginada.
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A despeito dos diferentes critéri os propostos para o conceito de
na9ao, a ideologia que subj az a sua concepc;ao propugna a superac;ao
das diferen9as étnicas e até mesmo a eliminac;ao das diferenc;as étnicas
no seio de un1 projeto inclusivo in aior.
Talvez nenhum outro lugar do mundo exiba com tanta clareza o
quanto essa elimina9ao é falsa, do que a Iugoslávia.

11 - IUGOSLÁVIA: a cabe~a de Medusa
Antes do seu recente desmembramento, a Iugoslávia era formada de seis repúblicas: Esloveni a, Croácia, Sérvia, BósniaHerzegovina, Montenegro e Macedonia, e duas províncias: Kosovo e
Voj vodina, habitadas por diferentes grupos étnicos.
Os eslavos, que formava1n o maior grupo étnico original, até o
primeiro milenio da nossa era, nao constituía1n povos de línguas separadas. As divisoes da primitiva unidade cultural eslava, a invenc;ao e a
adapta9ao da sua escrita e o contato con1 o cristianismo fora1n tendencias simultaneas. A 1nesn1a língua preservou-se até os séculos
VIII e IX. Enquanto urna unidade, fora1n mencionados pela primeira
vez por escritores gregos e romanos da época clássica.
Seu habitat original - como de outros falantes de línguas Indoeuropéias - era a Ásia. Através de migra95es muito antigas, foram
ocupando a Europa ocidental e central. Ao longo do século VI e VIII
grupos eslavos se estabeleceram, tanto por meios pacíficos quanto
pela forc;a, nos Baleas, enfrentando ilírios e gregos romanizados.
Antes do século VII grupos de eslavos ocuparam o território que
é hoje a Bulgária. Mas nao foram in1ediatamente conhecidos como
búl garos, porque na época esse non1e servia para designar um povo de
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língua turca que vivia ao longo do baixo rio Volga. Fora1n esses turcos que conquistaram os eslavos ali fixados e os do1ninaran1. Co1n o
tempo, os conquistadores acabaran1 por adotar a língua e os costutnes
dos conquistados.
Os outros povos eslavos foran1 paulatinan1ente configurando-se
como unidades diferenciadas. Os croatas se 1noveran1 provaveln1ente
do te1Titório que é hoj e a Ucrania en1 dire9ao ao Adriático, no século
VJ. Os sérvios - que pertencen1 ao grupo eslavo do sul - chegaran1
aos Baleas no século VII.Tanto os croatas quanto os sérvios, após a
fi xac;ao nos Baleas, 1nodi ficaran1 a estrutura política na forn1a de governos centrais, a partir do século IX.
Lawrence Krader ( 1970) considera que foi a partir do sécul o IX
que sérvios e croatas estabeleceran1 un1 .Estado prin1itivo. Clas 1nais
ou n1enos relacionados por lac;os de parentesco ocupavan1 te1Titórios
definidos que ficavan1 sob a lideranc;a política e nlilitar de un1 chefe
chan1ado Zhupan. Os ten·itórios por eles gove111ados eran1 cha1nados
zhupa. As fronteira s entre esses zhupa era111 terra de ninguén1 - florestas desabitadas ou zonas n1ontanhosas. Entretanto, esses zhupa nao
era1n totaln1ente independentes: na realidade incluían1-se nas províncias ron1anas e bizantinas.
O centro do poder desses territórios esteve en1 Bizancio e e1n
Ron1a. A influencia ro1nana se concentrava na costa e nas ilhas adriáticas; a influencia bi zantina era exercida no leste e no sul. Essas influencias di stintas foran1 responsáveis pelo di stancia1nen~o entre croatas e sérvios. En1 prin1eiro lugar, a religi ao: os croatas tornaran1-se
predon1inanten1ente católicos ro1nanos; os sérYios, cristaos ortodoxos.
Outro fator foi a 1íngua: os sérvios e croatas fa lan1 a 1nes1na língua - o
servo-croata - n1as os alfabetos sao di ferentes : na Croácia se usa o
latino; na Sérvia, o cirílico.
A religiao e a língua seria111 decisiYos na configura9ao de duas
etnias distintas. A influencia de Bizancio foi fundan1ental para a for-
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inac;ao da identidade sérvia: a religiao ortodoxa consolidou-se como
urna das bases do nacionalismo sérvio.
No início do século X surgiu um poderoso Zhupan na Sérvia,
que estendeu seu domínio sobre as regioes de Montenegro e Herzegovina, unificando outros grupos sérvios. Entre os séculos X e XII, os
zhupa foram fixados por fronteiras inais estáveis, govemados por
príncipes locais (os Zhupan) que, na maioria das vezes, se submetera1n a Bizancio (Idem).
Por volta de 1300, a Sérvia comec;ou a marcar suas fronteiras
internacionais, tomando espa90 dos bizantinos. Mas a partir de 13 70,
os turcos otomanos con1ec;aram a demandar tributo dos sérvios. Em
1389, invadiram a Sérvia que foi catastroficamente derrotada na
"batalha de Kosovo", urna lembranc;a emblemática na consciencia
nacionalista sérvia. As regioes nao ocupadas pelos turcos (as atuais
Eslovenia e Croácia) acabaram anexadas ao Império Austro-húngaro.
Boa parte dos outros eslavos - os bósnios de hoje - converteram-se a
forc;a ao Isla. Os sérvios con1bateram ferozmente a ocupa9ao turca,
sempre reivindicando e proclamando a sua independencia. Os reinados continuara1n, mas os poderes dos príncipes eram limitados pelo
sultao turco.
En1 187 5 os sérvios da Herzegovina iniciaram urna rebeliao
contra os turcos. Era o con1e90 de um processo que culminaría co1n a
independencia da Sérvia, em 1878. E em 1912, os turcos seriam definitiva1nente expulsos da Europa.
Na Croácia, o inodelo de zhupa também deu lugar a unidades
n1aiores, con10 ducados, devido a influencia externa do iinpério franco. A partir de 1102, a Croácia caiu sob o don1ínio da Hungría, e so111ente a Bósnia - pa11e do reino da Croácia - recusou-se a aceitar um
soberano estrangeiro.Durante oito séculos a Croácia ficaria ligada a
Hungría. A partir de 1527, ficaria sob a prote9ao de Ferdinando da
Áustria, inaugurando o período Habsburgo.
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Após a retirada dos turcos, os Habsburgos revelara1n suas tendencias absolutistas com relac;ao a Croácia, o que paulatinamente redundou na en1ergencia da consciencia nacional croata. Co1ne9aram
por desafiar os húngaros. Teve início o movin1ento que ficou conhecido como "nacionalismo ilírio" que objetivava a uniao dos eslavos do
sul (iugoslavos) dentro do império dos Habsburgos. Na realidade, o
domínio dos Habsburgos serviu de cimento ideológico para unir os
eslavos contra un1 inimigo comum.
Em 1914 - um ano decisivo - na cidade de Sarajevo (na Bósnia,
entao província austro-húngara) o herdeiro do império Habsburgo foi
assassinado por sérvios. Foi nesse cenário que eclodiu a 1 Guerra
Mundial.O govemo austríaco passou a adotar urna política intransigente co1n a Sérvia, co1n sólido apoio alemao. E1n Berlim, o ódio
contra a Sérvia uniu os alemaes num arroubo nacionalista.
Entre os croatas, o movimento para urna lugoslávia unida foi
ganhando for9a. Em París havia sido organizado um comite para a
Iugoslávia, pregando a completa separac;ao dos sérvios, croatas e eslovenos dos Habsburgos. Em 1918, finalmente, foi constituído o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, com a capital em Belgrado
(Sérvia). Em 1929, este Reino foi transformado em Reino da Iugoslávia.
Alexandre 1, u1n sérvio, tomou-se reí em 192 l. A despeito da
óbvia hegemonía política sérvia, Alexandre etnpenhou-se contra qualquer movin1ento nacionalista, exaltando o patriotismo iugoslavo. Entretanto, precisan1ente em func;ao do domínio sérvio, o nacionalis1110
croata tom.ou fon;a demandando urna organiza~ao federativa e alguns
sérvios sitnpatizavam co1n as idéias croatas de u1na organizac;ao federal. Contudo, nao concordavam que a Macedonia, a Bósnia e Vojvodina ficassen1 autónomas. A situayao da Macedonia era dratnática
nessa cabec;a de Medusa: a língua macedónica nao podia sequer ser

usada en1 público. Em outubro de 1934, u1n terrori sta da Macedonia
assassinou o rei Alexandre I.
Foi a 11 Guerra Mundial, com a invasao ale1na, que assinalou a
destrui9ao do Reino. Em 1914 a Croácia instituiu um Estado pseudoautóno1no de tendencias fascistas, que exterminou judeus e sérvios.
Urna gue1Ta civil surgiu paralela a resistencia antinazista. Os sérvios
ocupara1n as inontanhas e as florestas. Co1ne9aria aí a sua fa1na de
n1aiores guerrilheiros do mundo. Foi no contexto da resistencia que o
comunista croata Josep Bros Tito (filho de pai croata e mae eslovena)
organizou um exército e iniciou urna administra9ao civil.
Em 1945 foi instituído u1n govemo provisório e, em 1946, a República Socialista da lugoslávia, con1posta de seis repúblicas autónomas: Sérvia (incluindo as províncias autónomas de Vojvodina e Kosovo), a Croácia, Eslovenia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro e Macedonia. Foi facultado o uso de diferentes línguas. Fatores políticos
externos, como as profundas divergencias entre Tito e Stalin serviram
tanto para unir a Iugoslávia - pelo temor de urna invasao soviética quanto para voltar o novo país para o ocidente.
Diversas constituic;oes asseguraram direitos iguais as repúblicas.
A última, ainda sobo govemo de Tito e1n 1974, refon;ou a autonomía
das províncias Vojvodina e Kosovo - o que sempre desagradou a Sérv1a.
Tito morreu ein 1980. Em menos de 1O anos após a sua morte,
as profundas contradiyoes internas ressurgiram, sob a forma de movi111entos separatistas. O desenvolvimento econ6n1ico desigual das diferentes repúblicas reforc;aria a tendencia a autonomía.
En1 1991 a Iugoslávia se fragmenta: a Eslovenia e a Croácia
declararan1-se independentes e, imediatamente, as Forc;as Armadas,
sob o controle da Sérvia, iniciara1n a ofensiva na Croácia. Do ponto de
vista n1ilitar, o Exército da antiga Iugoslávia professava urna ideología
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claran1ente nacionalista e titista. O esfacelamento dessa Iugoslávia
significava, para o Exército, o fim de sua razao de ser.
A dec isao inicial de invadir a Croácia tinha a intenyao de defender a integridade territorial iugoslava. Mas nesse período, a Eslovenia
e a Croác ia se preparavam para as suas primeiras elei96es livres depois de 4 5 anos, e o nacionalismo era urna bandeira respeitável. O
Exército pressionou no sentido de que a Eslovenia e a Croácia transfe ri sscn1 arn1as para o seu controle, entao sob con1ando de u1n sérvio.
Durante o ano de 1991, quando a Eslovenia, a Croácia, a Macedonia e a Bósnia-Herzegovina se recusara111 a enviar rccrutas para o
Exército, e as estruturas federais se enfrentavan1, o Exército federal
passou a ser inteiran1ente controlado pelos sérvios, e nesse sentido,
dependente financeiran1ente da Sérvia. (DEMPSEY, J. 1992)
A Eslovenia é a unidade da antiga federa9ao n1ai s ho1nogenea
do ponto de vista étnico. A religiao é a crista ocidental e a cultura
den1onstra forte influencia ge1111anica. Na sua capital. Liubliana, foi
estabelecida a prin1eira universidade eslovena. A língua falada é o
esloveno, n1as fala-se tan1bén1 o servo-croata.
A situa<;ao é con1pletan1ente diferente na Bósnia-Herzegovina,
cuja independencia foi aprovada nun1 plebiscito de 1992. A toponín1ia assinala as duas regioes que a constituen1: Bósnia ao norte; Herzegovina, ao sul. Muito ren1ota1nente, esse território foi habitado por
grupos ilírios, indo-europeus cuja origetn con1poe o corpo n1itológico
grego. A influencia ilíria se estendeu ta111bérn sobre a ropulac;ao da
Macedonia.
A ocupa<;ao dos sérYios nessa área é nu1ito antiga: ren1onta ao
sécu lo VII. Os turcos invasores derrotara111 os sérv ios. con10 foi Yisto.
en1 território bósn io. Ali a do1nina<;ao turca foi n1uito se\·era, ainda
que os n1ov in1cntos de revolta tenhan1 eclodido no seu interior. Ivlas
os turcos deixaran1 con10 heranc;a a reli giao 111u9uln1ana, hoje n1ajoritária.

A Bósnia-Herzegovina é "dividida contra ela mesma" (Idem).

Povoada pela maioria de muc;ulmanos, com a seguinte porc;ao majoritária de sérvios e a seguinte de croatas, nada pode fazer <liante do fato
das regioes de populayao sérvia terem se proclamado autónomas. O
exército mobilizou os reservi stas sérvios, dando início aos incidentes
interétnicos. Os sérvios inclusive boicotaram o plebiscito que referendou a independencia da Bósnia cm 1992, alegando que nao queriam
viver nun1a Bósnia-Herzegóvina independente e se reduzirc1n ao status de 1ninoria.
A Macedonia proclamou sua independencia em 1991. Suas
condi95es étnicas sao muito complexas: turcos, albaneses, n1u9uhnanos, sérvios, convivem com os macedonios. A orige1n desses últimos
remonta a gregos e ilírios e, posteriormente, eslavos. Os eslavos fora1n seguidos pelos búlgaros que, como vimos, sao de origem turca
n1as se to111aram profundan1ente "eslavizados".
A língua falada , macedónica, é próxima do búlgaro, escrita em
alfabeto cirílico. Em fun9ao di sso, nacionalistas da Bulgária reivindicam a incorpora9ao da Macedonia. E1n contrapartida, os sérvios afirmam que os 1nacedónios partilham com eles os costumes da celcbrac;ao do eslava - festa dos ancestrais - co1nun1 a todos os sérvios, mas
nao aos búlgaros. Sendo, portanto, "sérvios bulgarizados", seu território deveria ser anexado a Sérvia. Existem ainda macedonios na
Grécia, que nao sao oficiahnente reconhccidos pelo governo grego. A
Grécia, inclusive, sequer aceita o nome "Macedonia", alegando que
este pertence exclusivamente a heranc;a da Grécia antiga, usurpado
pelos eslavos tardíos que ocuparam os Baleas. O uso e a manutenyao
do non1e estariam traindo pretensoes ten·itoriais sobre a Macedonia
grega. (ROUX, M. 199?: 284)
Na Macedonia, os sérvios sao 1ninoria. Pelos recensean1entos
ofíc iais, e111 1992 haveria cerca de 50.000 sérvios na Macedonia. Entretanto, segundo o principal jornal de Belgrado, Politika, haveria na
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rcalidadc 300.000 a 500.000 sérvios na Macedonia. Estes teriam
"tnacedonizado" seus patronímios, mudando as tcrminac;oes dos sobrenon1cs de ic - elemento cultural característico que se presta para a
autoidentifica9ao sérvia - para ski, e dessa forma se declararem macedonios, condi9ao necessária para escolarizar seus filhos ou obter um
emprego decente. (ldem: 205)
Por outro lado, a Albania pressionou no sentido do reconhecimento dos direitos da minoría albanesa. Esta é bcm mais visível que a
111inoria sérvia, en1bora a sua integra9ao na economía da Macedonia
iugoslava sempre tenha sido medíocre. Prevalece entre os macedonios
urna certa "albanofobia" em func;ao de sua alta taxa de crescimento
den1ográfico: as fan1ílias albanesas sao usuahnente nu1nerosas. Várias
medidas foram instituídas para restringir seus direitos: por exemplo,
as dificuldades para os aluguéis a famílias numerosas, um sistema
escolar que restringe as possibilidades de acesso dos albaneses aos
estudos secundários, pelas dificuldades lingüísticas. (Idem, Ibídem)
Montenegro, a menor das repúblicas, é também a menos povoada. Sua vizinhanc;a co1n a Sérvia marcou profundan1ente a cultura: a
língua e o alfabeto sao os mesmos. Os "1nontenegrinos", na verdade,
sao descendentes de sérvios e outros povos que ocuparam as regioes
despovoadas pela conquista turca. A Sérvia invariaveln1ente tem reivindicado a constituic;ao de um Estado sérvio con1 a anexac;ao de
Montenegro.
Um Estado constituído pela Sérvia e por Montenegro contaría
com duas minorías importantes: os muc;ulmanos e, sobretudo, os albaneses. Os mu9ulmanos, situados estrategicamente no limite da Sérvia
com Montenegro, constituem urna espécie de "ponte" entre a BósniaHerzegovina e Kosovo, amea9ando a hegemonía sérvia.
Vojvodina e Kosovo sao províncias particulares integradas na
Sérvia. Vojvodina tem um passado que a liga estritamente coma vi-
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zinha Hungría. Kosovo, devido a proximidade con1 a Albania, te1n
80o/o da popula9ao albanesa, e almeja un1a unificac;ao com a Albania.
A constitui9ao Federal de 1974, ainda co1n Tito, havia dotado
Kosovo de urna larga autonomía. A partir de 1990, a Sérvia a partir
de urna lei de exce9ao, dissolveu o parla1nento local, proibiu emissao
de rádio e televisao em língua albanesa e, sistematicamente, foi destituindo os albaneses do poder.
Vojvodina se caracteriza por urna extraordinária heterogeneidade étnica. Os sérvios e os montenegrinos tem aumentado em número
absoluto e relativo, mas parte desses sérvios sao católicos-romanos e
se utilizam do alfabeto latino. Os húngaros formam urna minoria que,
entretanto, ten1 peso político na medida em que a Hungria apoia a autodetermina9ao da Vojvodina.
A Sérvia depois de anexar Kosovo, e depois de lutar contra a
Croácia, estendeu seu controle sobre a Bósnia-Herzegovina: um verdadeiro massacre. O ódio maior é contra os mu9ulmanos. Nesse
sentido, a brutalidade dos nacionalistas sérvios é "explicada" em fun9ao de urna "faxina étnica", exprcssao largamente utilizada na mídia
durante a guerra. Também divulgada pela mídia, a posi9ao da Sérvia
se apóia sobre o seguinte argumento: A "na9&0" sérvia, que Tito sabia1nente dispersou entre n1uitas repúblicas, se reergueria con1 anexa9oes exteriores. En1 1991, n1ais de dois 1nilhoes de sérvios passara1~
a reivindicar todos os territórios onde há sérvios en1 número express1vo.
Nao há menor possibilidade de unidade sob o ponto de vista
étnico. Os grupos étnicos da antiga Iugoslávia distribuía111-se da seguinte forn1a en1 1992:
GRUPO ÉTNICO
Sérvios
Croatas

TOTAL
8,0 n1ilhoes
4,4 n1ilh6es
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º/o
36
20

Eslovenos
1,8 milhao
Albaneses ,.
1,75 milhao
Macedonios
1,5 1nilhao
Montenegrinos
500 n1il
Húngaros
400 mil
(Fonte: "Folha de Sao Paulo" 02/02/ 1990)

8
8
6
3
2

"
MACEDONIA

2.034.000

.

VOJVOO I NA

2.0 13.000

KOSOVO

1.95 5.000

No seio de cada república, a situa9ao se con1plica. Vejarnos a
distribui<;ao:
,

REPUBLICA

POPULA<;ÁO
TOTAL
l.963 .000

ESLOVENIA

.

.

CROÁCIA

,

4.760.000

.

SERVIA

5.824.000

,

BOSNIAlIERZEGOVINA

4.365 .000

MONTENEGRO

615 .000
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OISTRIB.
DOS GRUPOS
,
ETNICOS POR 0/o
87 ,6% eslovenos
2,7% croatas
2,4% sérvios
1,4% 1nu9ul1nanos
5,9% outros
77,9% croatas
'
.
12,2% servios
2,2% iugoslavos
7,7% out ros
87,3% sérvios
3,0% 1nw;uhnanos
2,5% iugoslavos
1,3% albaneses
l ,2% ciganos
4,7% outros
43,7% 1nu9til1nanos
3 1,4% sérvios
17,3% croatas
5,5% iugoslavos
2, 1% outros
6 1,8% montenegrinos
14,6% muc;ulmanos
'
.
9,3% servios
6,6% albaneses
4,2% iugoslavos
3,5% outros

64,6o/o
2 1,0o/o
4 ,8º/o
2,7o/o
2,2%
4,7%
57,3%
16,9°/o
8,4o/o
3,7%
3,2%
2,2%
1,9%
1,2%
5,2%
82 ,2º/o
10,0%
2,9%
2,7%

macedonios
albaneses
turcos
c1ganos
'
.
servios
out ros
servios
húngaros
iugoslavos
croatas
eslavos
montenegrinos
romenos
c1ganos
outros
albaneses
'
.
servios
mu9til1nanos
outros

(Fonte: "Folha de Sao Paulo" , 30/08/ 1992)
O recensea1nento foi publicado originahnente em "L'Etat du
'\
Monde 1992" e foi , em si, um fato político. Por u1n ladq, deixava aos
entrevistados a possibilidade de se dcfinirem co1no "iugoslavos"; por
outro, foi boicotado pelos albaneses e por isso as cifras a eles referentes sao esti1nativas. Os boicotes aos rccenseamentos sao, por un1 lado,
un1a forma de protesto políti co; por outro, urna forma de autodefcsa
de algu1nas popula9oes. As cifras estatísticas sao manipuladas politican1ente, servindo a intercsses di versos. Para os búlgaros, todos os
cristaos que nao falam grego ou albanes sao búlgaros; para os sérvios,
todos os "eslavo fonos" ' inclusive n1u9uln1anos, sao sérvios.
(YERASI MOS, S. 1991)
Na análise de Hobsbawn, a uniao de sérvios e croatas integrava
o ideal con1unista de un1a fedcra9ao balcanica absolutan1ente incotnpatível con1 un1a dcfini9ao de na9ao baseada na etnicidade, língua ou
históri a con1uns. O pritneiro 1novin1ento no sentido da fonna9ao de
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un1 sentitnento nacionalista que superasse as diferen9as étnicas foi o
"i lirianisn10", que se originou, como foi visto, na Croácia. E1nergiu
no contexto hi stórico do don1ínio dos Habsburgos e, portanto, contra
urna amea9a extema.Hobsbawn chama aten9ao para o fato de que o
nacionalis1no croata nao <leve ser confundido co1n o "ilirianisrno".
Pelo contrário: a consciencia de massa nacional dos croatas surgiu
para ser desenvolvida apenas depois do estabelecimento da Iugoslávia, e contra a alegada predominancia sérvia. (HOBSBA WN, E. l 991:
45 , 143 e 164)
Quando a Croácia se tornou independente, a Sérvia reagiu e esta
rea9ao, segundo os croatas, era urna n1anifestac;ao do expansionismo
sérvio (há sérvios na Croácia mas nao há croatas na Sérvia). Mas,
segundo os sérvios, era a luta da 1ninori& sérvia na Croácia pela independencia. A situa9ao é mais complicada na Bósnia porque ali a maioria é de muc;ulmanos, mas há também sérvios (2° maior componente)
e croatas (3º 1naior componente).
Durante a ll Guerra Mundial, os croatas apoiaram o nazis.me e
foran1 em parte apoiados pelos muc;ulmanos da Bósnia, numa política
de extermínio contra os sérvios. Isso nao foi esquecido.
A grande questao é a ameac;a a unidade européia que a gue1Ta
nos Baleas desperta. Foi denunciado que jovens austríacos e alemaes
de extrema direita estava1n se alistando nas forc;as sérvias. Exata1nente
en1 fun9ao desses jogos de interesse, pode-se prever reac;oes de forc;a
que se utilizariam da "bandeira" étnica para sua justificativa: Hungria
em defesa dos húngaros da Sérvia; Bulgária em defesa dos búlgaros
da Macedonia; Turquía em defesa dos albaneses e muc;ulmanos da
Bósnia, etc. Para Hobsbawn, a crise reflete a própria incapacidade do
comunis1no em aceitar a diferenc;a. Sobretudo no sentido de que a
"nac;ao", senda vista como utn estágio no desenvolvimento histórico
da sociedade humana (ruino ao socialismo) nao deixava nenhun1a defesa para as etnias a nao ser u1n refúgio em resistencias conservadoras.
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Nao é por outra razao que Engels tem sido atacado como chauvinista
alen1ao por ter predito o desaparecitnento dos tchecos como povo.
(HOBSBA WN , E. 1991: 46).
É preciso considerar u1n aspecto fundan1ental: a lugoslávia socialista de Tito teve como proposta urna federacao. O que isso significa?
Para Bobbio et. al. , historicamente, o federalismo tem sido definido co1no "a negac;ao do Estado nacional". lsto porque, enquanto o
Estado nacional visa tornar homogencas todas as co1nunidades que
existem no seu território, procurando impor a mesma língua e os
mesmos costumes, os Estados federados , ao contrário, dispoem de
poderes para se governarem autonomamente. Teoricamente, o Federalismo é um govemo supranacional. A sua base é a unidade na diversidade:
"Nun1a .federcu;clo a sociedade civil tenz características
unitárias sob certos aspectos e pluralistas sob outros aspectos. A popitla<;.·lio está unida nun1a sociedade das
111es111as din1ensoes da jederac¡iio e está dividida nun1a
pluralidade de sociedades n1enores, con1 conflns territoriais be111 definidos no á111bito da sociedade n1ais vasta.
Daí se segue que o con1portc1111ento social típico dessa
popular;clo te111 caráter bipolar,- de

z1111

lado há a lealda-

de para co111 cada unza das con1unidades 111enores, d(ferenciada pela distribui<;.·clo territorial da popula(:clo. E o
que é singular é o .fato de que o se11ti111e1110 de apego

a

unilio coexiste co111 o de apego a cada u111a de suas parres e nen/11011 deles pre\·a/ece sobre o outro, con10 acon-

tece 11un1 sentido no Estado nacional e no sentido oposto
1111111a

co1~/'c!dera(·cio

de Estados".
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É a necessidade da unidade ao lado da necessidade de autonomía das diferentes co1nunidades que pern1ite a sustenta9ao de governos independentes. Esses só pode1n funcionar cotn instituic;oes federais, institui96es que permitem un1a divisao substancial do poder entre
os federados (Cf. BOBBIO, N. et. al. Verbete Federalismo)
A organiza9ao federalista na lugoslávia nao superou os problen1as étnicos, a despeito da existencia de un1 "Conselho de Nacionalidades" que compunha, junto com o Conselho Federal, a Assen1bléia
Federal, órgao de poder supremo da federa9ao. Dentre as distor96es,
esta Assen1bléia deveria eleger o presidente por quatro anos - o que
obvia1nente nao se aplicou a Tito.
O Conselho de Nacionalidades compunha-se de 70 membros, 10
de cada república e 5 de cada província~ A eleic;ao dos membros desse Conselho transportava direta1nente para o plano político a questao
étnica. Isso ocorria porque os partidos políticos influenciavam a elei9ao dos membros do Conselho de Nacionalidades, defendendo os interesses das etnias políticamente mais fortes.
Os resultados podem ser inedidos após a eclosao da crise recente, demonstrando que, na verdade, as contradi96es internas dentro da
federa9ao eram muito maiores do que se supunha. Tome-se por
exe1nplo, o caso de Kosovo: segundo revelou a revista Tüne
(21/09/92), a sua única universidade (sérvia) se1npre esteve fechada a
etnia albanesa - embora os albaneses sejam mais de 80% da popula9ao.
Foran1 as amea9as exten1as: o domínio turco, o domínio austríaco, a invasao alerna e o temor de u1na ocupa9ao soviética, que detiveram, em diferentes mo1nentos, os 1novitnentos separatistas. Ainda
assitn, a an1ea9a externa nao elin1inou os n1ovirnentos nacionalistas
internos, manifestados e1n episódios que sen1pre amea9ara1n a unidade
pretendida.

Os moviinentos nacionalistas da antiga lugoslávia poden1 ser,
sem dúvida, classificados con10 "nacionalismo étnico" porque toda a
sua fon;a ideológica está na afinna9ao étnica.Essa afinna9ao, na forn1a como é construída, den1onstra que, efetivamente, os atributos externos a etnia (língua, religiao) nao servem a sua compreensao. A
n1esma língua servo-croata - nao uniu os sérvios e os croatas; a n1csma religiao mu9ulmana nao une os mu9uhnanos da Sérvia e da Bósnia-Herzegóvina. A etnicidade desses diferentes grupos ven1 sendo
reafinnada precisa1nente nutn quadro de categorías relacionadas através de critérios internos a esses grupos. A persistencia desses critérios está sendo apropriada como fon;a de n1obiliza9ao que transfonnou
as unidades étnicas em grupos políticos de interesse. Esses grupos de
interesse clara1nente op6en1-se a na9ao enquanto urna construc;ao político-ideológica que triunfa ao final da 1 Guerra Mundial. A idéia
"nacional" nao coincidía com os desejos de aspirac;ao a autodetern1ina9ao de muitos grupos no interior do Estado-na9ao. Todos esses
antagonismos, aliás, ficaram claramente de1nonstrados na dificuldade
que os teóricos, tanto marxistas quanto nao-marxistas, tiveram na discussao da defini9ao do can1po se1nantico de na9ao.
Vimos o quanto foi dificil para os evolucionistas sustcntare1n,
utilizando referenciais en1píricos, a idéia de transfonnac;oes a partir de
estruturas sociais, que partissen1 de um "Estado primitivo" para u1n
"Estado n1ais desenvolvido". Foi exata1nente a ausencia dessa sustenta9ao que invalidou o modelo e, sen1 dúvida, a antropología fomeceu
contribuú;oes substanciais.
Nesse sentido foi forn1ulada a análise de Pierre Clastres con1
rela9ao as sociedades sen1 Estado: inútil esperar que fosse1n se transformar en1 sociedades "com" Estado se, na verdade, suas estruturas
opunhan1-se ao Estado.
O que ocorre con1 as etnias face a na9ao? Os episódios que
op6e111 a etnia a na9ao estao sendo vivenciados de fonna contcn1pora-
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nea. No que se refere a lugoslávia, é verdade que interesses diversos
estin1ulan1 o "esfacela1nento, identificando-se co1n distintos grupos
étnicos. Mas n1esn10 esses fenómenos nao retirara1n a imensa fon;a
ideológica, política e emocional do grupo étnico como u1na categoría
soc iológica que se afinna numa situayao relacional.
Nao há dúvida de que esses episódios prestan1-se a discussao
dos próprios conceitos por nós utilizados para a sua compreensao.
/
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111 - REPENSANDO OS CAMPOS SEMÁNTICOS
Mencionei Jean Loup Amselle, quando chamou a atenc;ao para o
fato de que a palavra etnia só tenha sido utilizada na língua francesa a
partir de 1896. Esta questao nao passou despercebida a Hobsbawn
que, por sua vez, chan1ou a atenc;ao para o fato de que a obra de Tresor de la L«i.ngue Francaise, inesmo tendo registrado a palavra ethnie
en1 1896, nao ofereceu nenhun1 uso para ela antes de 1956. Em ingles, o termo ethnic foi encarado con10 un1 neologis1no frances utilizado na discussao da nacionalidade após os anos 60.
De fato, grupo étnico e etnicidade sao neologismos nas ciencias
sociais embora a dicoto1nia entre etnia e outras fonna9óes sociais remonte ao pensan1ento grego.0 registro tardío desses tern1os seria un1
indicativo da incapacidade de se aceitar - e pensar - a diferenc;a?
Estan1os diante de um proble1na relativo, portanto, as próprias
ciencias sociais. Nesse sentido, Mariza Peirano (1980) no instigante
artigo A singularidade plural da antropología discute o fato de que o
conceito de civilizacao, originário da Franc;a, nao considera diferen9as
nacionais entre os povos. O conceito enfatiza "o que é co1nu1n a todos

Por outro lado, o
conceito de cultura, quando foi forn1ulado pela prin1eira vez no século
XVJll , enfatizava "as diferen~'as nacionais e as identidades particulares
estabelecidas que tornarcun a discussao desnecessária ".

dos grupos (rendo s ido, por esta razc"io, apropriado tao .faci/Jnente p e la antropologia) ".

Norbert Elias concluiu, em func;ao da comparac;ao entre esses
dois conceitos, que é necessário levar en1 conta o desenvolvimento de
idéias nacionais na fonnulac;ao das teorías sociológicas. Ou seja, é
necessário un1a maior reflexao sobre o relacionan1ento entre as cienci__,
as sociais e as ideologías nacionais.
Modris Eksteins, na sua obra A sagra9ao da priinavera ( 1989),
analisou a din1ensao do tern10 kultur no idealismo alen1ao. A unificac;ao ale1na, presidida por Otto von Bismarck na década de 1860 incutiu nos alemaes un1 anseio de uniao nacional. Mas sen1 negar a difcrenc;a:

-

"A intensiflca~·ao niais de diferen~·as do que de se111elhanr.;as tornou a busca de unidade ainda nzais urgente e
a inda 1nais u111a questao, en1 vista da rea/idade, de trans-

cendencia espiritual. Por carecer de dejini(:ilo objetiva,
a idéia de Alen1anha e de germanicidade se tornou u111

.fator de ilnagina(·áo, nlito e interioridade - en1 sun1a, de
Jántasia .
(. ,.)para o idealista ale11100, Kultur era iuna ques tao de
ape1jeir;oan1e11to espiritual, e ne/o de .fonna exterior.

A

gennanicidade era 11ecessaric1111ente n1ais 111na questáo de
associcu;áo espiritual que de dr!linean1 e11to geogr4/ico ou
n1esn10 racial". (EKSTEl!VS, l'vf. 1989: 95)

cujas fi,· onteiras e identidades nacionais estiío, há n1uito, tao plenan1ente

Mas - analisa Eksteins - esse efeito político de Bjs1nark - ou
seja, a unidade nacional - só foi possível porque coincidiu con1 ~d~s
envolvin1ento social e econon1ico da Alen1anha na segunda n1etaae do
século XIX. A velocidade da urbaniza9ao e da industrializac;ao pro-
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os seres hinnanos, aparente1nente expressando a auto-afinnar;ao de pavos

duziu u1n rá pido cresci1nento da classe adn1inistrativa. A sociedade
esmagava a con1unidade, ultrapassando o indi víduo e a sua escala de
referencias pessoais. Essa supera9ao da con1unidade e essa supera9ao
do indi víduo e da sua escala de referencias pessoais en1 favor de urna
assoc ia9ao espiritual ta1nbén1 só foram possíveis porque na perspectiva hun1anista clássica ale1na: "a liberdade era ética e nao social: a liberdade interior tinha 111uito n1ais itnportancia do que a liberdade e igua!dade ".
( ldern, lb iden1)

\

steriorn1ente, quando eclodiu a guerra, "a pa!avra 1nítica

"ku!tur'' .foi e:1pregada en~ ~io~u1n ~11:os contra os ':~1ssos, c~nc!an1a11~ ..unidade ale11u;1 contra un1 1111n11go barbara e brutal . , (~den1. 125) P~/!i.:

1

ormente, quando eclodiu a guerra, " a palavra 1111t1ca kultur foz empregada en1 docun1entos contra os russos, conclan1ando a unidade
alen?éi contra un1 inin1igo "bárbaro e br; aal "(ldem, lb. ).
Eksteins analisa ainda a forma pela qual un1 conceito que ad1nite a diversidade foi utilizado co1no bandeira da unidade nacional,
con10 u1n pano de fundo para a associa9ao imprescindível na fom1a9ao
da na9ao . Esse exe111plo - o conceito de kulhir e a fonna9ao da na9ao
alen1a - presta-se perfeitan1ente para a questao apontada por Mariza
Peirano no artigo citado: o fato de que a sociología e a própria antropología desenvolveran1-se no período de f1orescirnento dos ideais de
nation-building e, portanto, os conceitos sociais para explicar o n1undo ocidental foran1 engendrados nesses ideais .
O desenvolvünento das ciencias sociais sen1pre esteve articulado co1n o desenvolvimento do Estado moderno. As ciencias soc iais só
pudera1n nascer e se desenvolver na n1edida em que se n1ostraram
capazes de adquirir u1na legitün idade científica e se ancorar, no plano
episten1ico, nas tradi9oes intelectuais; de descobrir os meios de se
impor e de reproduzir as forn1as de discurso que lhes sao próprias nas
institui96es produtores do saber. Na einergencia e fonn a9ao das disciplinas n1ode111as, as ciencias sociais to1naran1 corpo nos Estados
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constitucionais liberais da Europa do fim do século XIX e come90 do
século XX.
A mera emergencia da idéia das ciencias sociais trouxe a tona a
grande afinidade sócio-epistemica que existía em alguns países visando resolver questoes sociais e culturais dos Estados-na9ao. Em outras
palavras, as ciencias sociais sao fundamentalmente um espelho no
qual se refletem as sociedades no seio das quais elas se desenvolvem.
Os conceitos políticos utilizados ·refletem a estrutura das institui9oes
políticas das diferentes sociedades. É o contexto societário que determina o discurso mas, ao mesmo tempo, a intera9ao discursiva entre
os pesquisadores em ciencias sociais de urna parte, e os interlocutores
no seio da sociedade de outra parte, contribuí para reproduzir e reestruturar este mesmo contexto, modelando o discurso científico, a estrutura das disciplinas e contribuindo também para a constitui9ao e a
transforma9ao do campo político, notadamente do Estado.
Nao é por outra razao que o termo etnia surgiu com tanto vigor
nas situa9oes de neocolonialismo, sobretudo na Afnca, apos o surg1mento dos Estados independentes e o estabelecimento de novas fronteiras: sem a "existencia" desses Estados, as etnias nao "existiam".
A necessidade da imposi<;ao da na9ao entre as duas grandes
guerras, como modelo político europeu historicamente determinante
levou alguns teóricos e minimizar a importancia da diversidade étnica
co1no for9a mobilizadora no seio de sociedades inclusivas. A na9ao, a
comunidade de destino, o devir, o futuro enfim, apagaria a diferen9a.
Paradoxalmente, salienta Hobsbawn, "o apelo da maioria dessas
'

•

I

•

"nac;oes " e "1novimentos nacionais " f oi exatamente o aposto do nacionalis1110

que procura estabelecer la<;os entre aqueles considerados con10 tendo,

en1 conuan, u1na etnicidade, u1na linguagen1, un1a cultura, un1 passado histórico e assin1p or diante". (HOBSBAWN, E. 1991 : 204)

Os grupos étnicos que se assumem como unidades nacionais e
almejam ser urna na9ao encamariam a reestrutura9ao política do mun-
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do no século XXI? Hobsbawn acredita que nao. A na9ao, conforme a
conceben1os até hoj e foi pcrdendo a sua func;ao de "econon1ia nacional" confinada territoriahnente, corroída pelas organi za96es 1nultinacionais. Essas organiza<;oes atestam a expansao de entidades intemacionais controladas coletivamente, con10 o Fundo Monetário Inten1acional.
Tal expansao, que só foi possível devido as revolu9oes tecnológicas nos transportes e co1nunica96es, impulsionou tambén1 ondas de
n1igra9ao inte111acional. É interessante: Hobsbawn acredita que, en1
func;ao desse quadro, estan1os vivendo urna curiosa combinac;ao de
alta tecnología do final do século XX com o livre con1ércio do século
XIX. Cidades-Estado con10 Hong-Kong ressuscitam zonas industriais
fora do seu te1Titório. É o caso ta1nbén1 de taxas aduaneiras correntes
en1 zonas de praia de ilhas sen1 valor, cuja única func;ao é, precisan1ente, rc1nover as transac;oes econó1nicas do controle dos Estados-nac;oes.
Diante dessas n1anifesta<;oes a ideología das nac;oes nao ten1 relevancia. (lde1n: 207)
Por essa razao, a ideología en1ocional do nacionalisn10, ade- l.-~
quando-se a critérios étnicos, nao é viável. O que acontecería, por
exen1plo, con1 os croatas, os sérvios e os eslovenos se se separassen1?
- pergunta Hobsbawn. Ora. já se separara1n. Mas ele dá a resposta: a
prin1eira e n1ais provável coisa que farian1 seria solicitar a adn1issao na
Co111unidade Econótnica Européia.
Todos esses fenón1enos históricos de1nonstran1 que os conceitos
de "na<;ao" e "Estado-nac;ao" na fonna con10 foran1 definidos - a despeito das variac;oes conceituais - foran1 ultrapassados pela realidade.
Sao - nas palavras de Hobsbawn - inadequados para desc rever as entidades políticas descritas con10 tais.
A realidade superou o conceito n1as isso nao sign ifica. ob,·ian1ente, que seja inútil. Significa que. de fato. a intrincada relac;ao ci-

encía-ideología acabou permcando a produ9ao de conceitos que e pclham os ideais nacionais.
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