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INTRODUÇÃO 

 

O que é que a responsabilidade tem a ver com a dádiva? Em princípio nada. Quando se 

é responsável não se está a dar nada. É-se, muito simplesmente, responsável. Cumpre-se 

um dever, uma obrigação, segundo determinados valores que regulam as nossas 

actividades. A dádiva, nesta perspectiva, parece que vem depois do estabelecimento dos 

valores desse dever. 

Vamos agora pensar que, a partir de um determinado momento e numa sociedade 

específica, os modos da dádiva são considerados insatisfatórios. Emerge a necessidade 

de alterar a sua conformação. Porquê? Será uma necessidade sentida por todos? A 

mudança, raramente, é consensual, portanto será importante que essa necessidade seja 

sentida pela maioria dos elementos dessa comunidade e que, no exercício de poder 

comunitário, as suas novas regras sejam codificadas e observadas. Pressupõe-se, 

novamente, a existência da norma antes e depois da acção.  

Mas, será possível imaginar que algum dia as acções foram isentas de valorações 

morais? Muito difícil. No entanto, será essa a hipótese ‘morta’1 desta tese: já alguma 

vez terá sido normal, em sociedade, dar sem qualquer sentido de responsabilidade, sem 

qualquer objectividade moral? Parece impossível pensar que a própria sociedade exista 

e subsista sem moral. Contudo, se considerarmos que os outros elementos naturais 

(animais, plantas, pedras) também poderão viver em sociedade, essa possibilidade 

torna-se bem real e necessária.  

A interpretação hierárquica e funcionalista das comunidades ‘selvagens’ é fulcral para 

concluir que aí também se constituem sociedades. A Espécie Humana (EH) identifica na 

Natureza outras comunidades bem organizadas, com uma hierarquia bem definida mas, 

                                                             
1
 ‘Morta’ pela inexistência de qualquer tipo de factos empíricos na formulação das provas. Contudo, 

poderão ser feitas, nesse sentido, algumas deduções arqueológicas com algum fundamento. 
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porque também as estrutura segundo uma hierarquia de poder e funções, parecida com a 

sua. No entanto, considera-as essencialmente diferentes, principalmente porque não lhes 

reconhece a superioridade dos valores morais e das capacidades técnicas e intelectuais 

que reconhece em si. 

A existência de uma estrutura de poder parece essencial à conformação das acções e das 

posições dos elementos de uma sociedade, seja ela humana ou não. Embora sendo 

exclusivas da EH, a responsabilidade e a dádiva são, no entanto, determinadas dentro de 

uma rede de poder com um posicionamento hierárquico e um funcionamento, similar ao 

das sociedades não humanas.  

Já podemos marcar alguns conceitos básicos da estrutura desta tese: Natureza; Poder; 

Espécie Humana; Responsabilidade (Moral); Dádiva. A dádiva como que cai de pára-

quedas nesta listagem de conceitos base. Poderia ser substituída por outros conceitos 

igualmente importantes, no entanto, parte-se do princípio de que, mais do que a moral, a 

dádiva estará na génese das sociedades humanas. 

Será possível ser-se responsável sem ser a dar? A roubar por exemplo? Ou a lutar, a 

matar? Quando responsavelmente se mata, é uma dádiva que se faz à sociedade? De 

facto, a nossa responsabilidade moral parece ter sido reclamada pela necessidade da 

alteração da configuração da dádiva. Fora do ‘círculo’ da dádiva também será difícil 

definir responsabilidades. Não se pretende aqui demonstrar tal coisa tão evidente: nós 

não fazemos outra coisa senão dar. Tal como nas sociedades ‘arcaicas’2,damos coisas 

uns aos outros a todo o momento. Concordando com Goudbout (1992), a dádiva é 

essencial à constituição de uma sociedade, contudo, e regressando a Mauss (1950), de 

                                                             
2
 As sociedades denominadas como ‘arcaicas’ têm um desenvolvimento tecnológico muito diferente do 

verificado nas sociedades denominadas de ‘desenvolvidas’. Algumas, sendo contemporâneas, ainda nem 
desenvolveram a escrita, o que nem é mau nem bom. Aliás, a ideia de que a escrita, nas sociedades 
ocidentais, surgiu como uma forma de exercício e aumento de poder, será aqui defendida. De facto, 
arcaico será um termo menos ofensivo e mais verdadeiro do que os termos ‘incivilizadas’ ou ‘sub-
desenvolvidas’, no entanto não deixa de ter uma carga pejorativa.  
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uma sociedade calibrada pelo poder e depois pela moral. A dádiva é ‘envenenada’ pela 

moral que se impõe, que é imposta.  

Ao mesmo tempo que a dádiva é regulada, essa regra também será, positivamente (o 

mais paradoxal de qualquer regra será a sua positividade), um ensinamento, um truque 

(truc). O objectivo desta tese passará por uma descrição possível de alguns desses 

truques e de algumas evidências, tentando a denúncia de mentiras e a desmontagem de 

estratégias, com perguntas já muito gastas. Portanto, aqui não se pretende resolver nada 

nem propor nada de novo (já tudo foi dito), no entanto, pretende-se contribuir para uma 

compreensão alternativa do social. 

Assim, ao fazermos a pergunta ‘Poder para dar. Uma responsabilidade?’, supõe-se que 

nesta tríade (poder, dádiva, responsabilidade) poder-se-ão encontrar elementos 

importantes para uma substancialização da institucionalização recente da 

Responsabilidade Social e Ambiental das actividades humanas. Pretende-se levantar um 

olhar suspeito sobre essa nova formalização de uma velha figura social: a 

responsabilidade. Coloca-se a hipótese (e será uma das hipóteses ‘vivas’ desta tese3) de 

que essa velha figura, agora institucionalizada e regulamentada esconde, por detrás dos 

seus relatos oficiais, o reforço e legitimação do poder de quem diz observá-la. De facto, 

é terreno muito batido. A ideia da edificação e posterior instrumentalização das 

instituições para legitimar e aumentar poder das elites é bastante sólida. Assim como a 

ideia de que o interesse social nunca se sobrepõe ao económico. Aqui elaborar-se-á uma 

abordagem diferente para chegar a conclusões semelhantes a esses trabalhos já 

realizados e bem fundamentados. A análise da relação de poder dentro da EH e entre a 

EH e a Natureza tentará marcar essa diferença. 

A estrutura desta tese reflecte a sua metodologia. A pesquisa literária e algumas 

deduções consideradas importantes suportarão as conclusões. Na 1ª parte serão 

                                                             
3
 Trata-se de uma hipótese ‘viva’ por ser perfeitamente possível provar com dados empíricos, como já 

terá sido feito amiúde por estudos científicos utilizando diferentes metodologias. Durante esta tese serão 
referenciados alguns desses estudos. 
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partilhadas algumas considerações iniciais acerca do poder, da dádiva e da 

responsabilidade. Seguir-se-á a localização do domínio social e científico, onde terão 

sido criadas as condições favoráveis ao desencadear da crise global e contínua 

verificada a partir da época clássica. 

A 2ª parte comporta a base fundamental desta tese, de onde serão extraídas a principais 

conclusões. Surge da necessidade de uma avaliação particular da percepção geral dos 

conceitos considerados como os seus ‘pilares’. 

A percepção da Natureza analisar-se-á ‘medindo’ o distanciamento entre o produtor do 

conceito e o seu ‘alvo’: EH / Natureza. Quanto mais se conhece (ou se pensa que 

conhece) a Natureza, mais cresce a sensação de poder que se pensa ter sobre ela e maior 

será esse distanciamento. 

O Poder será encarado na sua forma mais básica. A força física e o mecanismo de 

guerra deverão garantir o seu ‘equilíbrio’. Considerar-se-á também a extensão ou 

modernização dessa força física determinante do poder, a outras formas do seu 

exercício. O controlo e a docilização das sociedades poderão ser conseguidos sem os 

custos do uso dessa força, sem os custos da guerra. No entanto, a possibilidade de 

guerra permanecerá ameaçadora por detrás do estabelecimento e da imposição das 

normas gerais de uma sociedade aos seus elementos e a outras sociedades menos 

poderosas.  

A revisão do conceito de responsabilidade tentará destacar certos momentos da história 

da humanidade: período helénico (antiguidade clássica) antes e depois de Cristo; época 

clássica dos séculos XVII e XVIII no limiar da Revolução Industrial; e a época moderna 

em franca revolução sócio-industrial, desde o século XIX até hoje. 

A revisão e reformulação do conceito de dádiva apoiar-se-á na análise da transformação 

da sua forma primária. A dádiva terá sido ‘destronada’ da soberania moral da circulação 

das coisas entre as pessoas e o Ecossistema. Conceitos seus derivados ter-lhe-ão 
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usurpado qualidades e ocupado o lugar. São de conceitos novos, exclusivos do homem, 

sem a inclusão da Natureza como ente regulador. No sistema de dádiva, a Natureza tem 

participação activa na circulação das coisas porque, além de as dar, também reclama 

retribuição. 

Os sistemas de dádivas de sociedades consideradas arcaicas, do Norte da América e do 

Pacífico Ocidental, descritos por Malinowski através de Marcel Mauss (1950), assim 

como dos povos antigos indo-europeus, serão referências importantes para decifrar a 

transformação da dádiva nas sociedades ocidentais consideradas civilizadas e 

desenvolvidas (EHo). Tentar-se-á evidenciar as diferenças principais verificadas no 

tratamento das coisas ‘dadas’ pela Natureza tanto pelo homem moderno e ‘civilizado’ 

como pelo homem antigo e ‘arcaico’. 

Por conseguinte, são várias as questões propostas nesta asserção. Algumas serão de 

resposta mais inteligível, devido ao trabalho já desenvolvido nesta área, tais como: Será 

a responsabilidade uma forma de exercício de poder?; Será o conceito de economia 

derivado do conceito de dádiva? De que forma? Outras questões já não serão tão 

evidentes (embora aqui se demarque o caminho ou o método para o seu alcance e se 

apontem algumas possíveis soluções), entre as quais: haverá responsabilidade fora do 

círculo da dádiva?; o que terá ditado o afastamento enfatuado e o desdém pela Natureza 

das sociedades modernas ocidentais? 

Durante a tese tentar-se-á responder a estas e outras perguntas, segundo uma análise da 

tríade existente entre o poder (da força física ao biopoder das elites governantes); a 

dádiva (da obrigação de dar, receber e retribuir pelos trâmites do Ecossistema para um 

sistema económico exclusivamente humano); e a responsabilidade (a moral das elites 

europeias desde um período pré-helénico até à da burguesia em ascensão das época 

clássica e moderna). 

  



 
 

6 

 

1ª PARTE:  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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1. Poder, Propriedade e Dádiva 

Poder para dar, porquê? Porque não antes: disponibilidade para dar, ou propensão para 

dar? Independentemente do que se segue à dádiva, seja ela envenenada ou não, antes da 

sua ocorrência, uma das partes ganhou posse de alguma coisa, pelo que poderá, em 

princípio, dispor dessa coisa como entender. Sendo necessária a propriedade para o 

estabelecimento da dádiva e se aquela poderá existir sem exercício de poder, ou melhor, 

sem questões de poder implicadas, esta já será, em si, uma forma desse exercício 

(Foucault, 1975/76 e Mauss, 1950). Dar trata-se, nesta perspectiva, de exercício de 

poder, seja de forma violenta ou pacífica, seja aceite ou não pelos outros.  

Há o momento que marca a tomada de posse: ALTO!! Pára tudo (para não dizer mãos 

ao ar)! Isto é meu! Não será bem assim, mas quase, depende da coisa que se quer ter e 

das pessoas envolvidas. Interpretando as palavras de Foucault (Foucault, 1975/76, pp 29 

e segs), chega-se à ideia de que ser proprietário de alguma coisa só será exercício de 

poder quando a posse é contestada, tendo que ser negociada por meios de força variados 

sejam eles diplomáticos ou, numa situação mais grave, belicistas. 

Depois desse momento haverá outro em que dispomos da coisa. Se não for consumida, 

reservamo-la ou trocamo-la. Mas, porque não dá-la, muito simplesmente, fora do 

movimento de troca? Num movimento desprendido, desinteressado, como a mãe se dá 

aos filhos? No espírito desta tese, os cuidados maternais, o amor maternal, nada 

deveriam ter a ver com a dádiva, ou melhor, com o conceito formado de dádiva como 

troca ou reciprocidade. 

Caso considerássemos como dádiva a prestação de cuidados primários da mãe (ou 

alguém no seu papel, até poderá ser um homem) ao filho, a mãe estaria a exercer poder 

(o que de facto acontece) tanto sobre o seu filho como sobre outros entes mais 

próximos. Ela estaria a tomar posse tanto do seu amor pelo seu filho, representado nos 

cuidados que tem, como do amor do seu filho por si que poderá, com ‘justiça’, reclamar 

mais tarde para fechar o ‘círculo’ da dádiva. 
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O amor não se possui. Dizem-se, habitualmente, muitas barbaridades (dir-se-ão algumas 

nesta tese…) mas, não se diz ‘tenho amor’, talvez porque este não seja possessível. 

Costuma dizer-se que se ‘sente’ amor. Parece que, mais do que o poder, o amor é coisa 

que só existe em exercício, quando é sentido. E se tal mãe fosse ‘uma desmazelada’ 

nesses cuidados, parca nesse amor que sente e não é seu, ou mesmo, se recusar a 

prestação desse amor e desses cuidados? Nessa altura, a mãe, além de irresponsável 

também se transformaria num monstro. 

A dádiva praticada será movida por ‘verdades’ desenvolvidas na moral (que varia de 

sociedade para sociedade). Estas ‘verdades’ impõem-se no universo social, tanto nos 

designados contextos emocionais e familiares, como na própria metodologia científica 

ou no direito dos estados centralizados, que constituem instrumentos discursivos no 

exercício de poder (Foucault, 1972/1975-6). 

 

2. Responsabilidade condicionada 

A força de uma determinada percepção de responsabilidade será, em si, exercício 

efectivo de poder e, por isso, consideramos a priori, que ao cruzar a percepção 

generalizada destes dois conceitos (dádiva e responsabilidade) se iluminarão muitos 

pontos comuns. Embora a responsabilidade percepcionada se ligue facilmente ao 

conceito usado de dádiva4, temos a ideia que a noção de responsabilidade e, 

principalmente, a sua institucionalização pelas sociedades ocidentais ou ocidentalizadas 

                                                             
4
 Há, de facto, uma responsabilidade própria da dádiva (Poder para dar. Uma responsabilidade?), 

reguladora da acção identificada como dádiva, assim como haverá uma responsabilidade específica para 
cada acção. Este mecanismo cria a ilusão de que essa regulação comportamental moralista antecipa o 
acto, sendo considerado como seu produtor. Ilusão logo desfeita pela evidência da lógica sequencial 
necessária desses dois ‘momentos’ sociais. Ora, pensamos que a regulação só deverá acontecer já numa 
fase avançada da construção social da acção, na maturidade social da acção, quando esta já se encontra 
enraizada e auto-regulada. Por conseguinte, a partir do momento em que esse modo de agir e ser já não é 
satisfatório ‘ordena-se’ a reestruturação da acção com a formação/imposição moral do conceito, da 
palavra (já existente ou não) que identifica essa acção. 
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(EHo)5, promoveu a distinção destes dois conceitos para, a seguir e em paradoxo, os 

confundir no seu discurso e nas suas práticas. 

Notemos, a título de exemplo, que a divisão da responsabilidade em várias 

responsabilidades segue uma prática metodológica (comum e bem demarcada) de 

análise sectorial, com tendência para decompor o universo de análise em sectores cada 

vez menores. O seu objectivo será o de clarificar o sentido das coisas. Considera-se aqui 

que, muito pelo contrário, torna as coisas ainda mais cinzentas. A responsabilidade real 

encarada como instrumento do exercício de poder, ao mesmo tempo que reduz o seu 

espectro de definições, aumenta a sua área de influência, o que pode complexificar a sua 

compreensão. 

Na prolífera construção das suas definições (Carroll e Shabana, 2010, pp 89-90), a 

responsabilidade não será conformada pela dádiva que a provoca. Esta ausência da 

dádiva na institucionalização da responsabilidade terá a sua lógica porque, ao ser-se 

responsável cumpre-se uma obrigação (e, em primeiro lugar, esta deverá acontecer 

perante si próprio), não se está a dar nada. No entanto, há investigadores a defender que 

a Responsabilidade Social das Empresas (RSE) deva ser apenas considerada nas suas 

vertentes ética (o dever ser social) e filantrópica (dádivas dos ‘amigos’ da humanidade), 

uma vez que as obrigações legais e económicas estão subjacentes à sua viabilidade 

prática (Carroll e Shabana, 2010, pp 89-90). Porque é que o cumprimento da lei e a 

sustentabilidade económica surgem como responsabilidades mestras exigidas às 

empresas? 

 

a. Da responsabilidade legal 

Haverá responsabilidade legal ou trata-se, simplesmente, de uma obrigação? O conceito 

de responsabilidade, dentro do espírito que se pretende da lei codificada, não deverá ser 

                                                             
5 Estas sociedades serão aqui designadas por EHo. 
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aplicado no campo objectivado como de direito. Portanto, alguém que é ‘muito 

responsável’, apenas, por cumprir a lei, estará a ser sobrevalorizado; acontece uma 

sobrevalorização do enquadramento legal obrigatório através do conceito/artifício: 

responsabilidade social.  

Mas, disparemos outra flecha no coração do conceito de responsabilidade social (por 

cima da anterior): cumprir que lei?  

Apesar de, nas civilizações vistas como mais igualitárias, a lei ser considerada boa, 

pública e para todos, na prática, a lei não é pública nem para todos e muito menos boa. 

Será produzida por agentes privados estrategicamente posicionados na administração 

directa de grupos estatizados, para garantir a conservação ou subida das suas posições 

nas redes gerais do poder. Haverá momentos, no processo civilizacional dessas 

sociedades, que indicam uma revolução das ideias e das leis, no entanto, essa revolução 

é aparente e/ou transitória, quer seja uma força de centrifugação ou de centralização de 

poder.  

O que nos parece mais plausível e, já agora, racional é que por detrás desses 

movimentos há um processo geral escondido onde se opera uma espécie de síntese entre 

a Natureza e o homem. Neste processo, o homem vai-se transformando num elemento 

natural anti-Natureza, principalmente se pertencer ao grupo da EHo. Trata-se de uma 

perspectiva da EHo como ser natural que, num exercício de implosão, se extravasa no 

vislumbre de capacidades formidáveis. Perde-se na ‘a-racionalidade’6 do controlo e 

subjugação de si e da própria Natureza que a envolve e proporciona, sem saber nem 

querer saber da ecologia das suas acções, sem qualquer percepção válida dos seus 

efeitos. Disfunção epistemológica crónica? É sintomático da EHo.  

                                                             
6 Este termo já terá sido utilizado com outras significações. Contudo, aqui, indicará uma condição da 
racionalidade em negação consigo própria no comportamento do ser racional: a EH. Ou seja, a EH, auto-
avaliada pela EHo como o único ser racional, será a primeira, segundo a nossa perspectiva, a comportar-
se de modo não racional. Não considerando a EHo como irracional, por inadequação do conceito, 
considera-se ‘a-racional’. Acaso esta utilização seja similar a alguma já publicada não foi referenciada por 
desconhecimento da fonte. Aliás, muitas das ideias deste trabalho terão algures uma referência que não 
foi citada pela mesma razão. 
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Ora, estes mandantes da coisa pública, estes produtores de leis por conveniência, 

coercitivas e que se fazem aceitar numa relação tipo punição/reforço, agem de parceria 

com agentes privados/amigos situados, estrategicamente, fora da governação directa dos 

estados. Ou seja, o governo ‘democrático’ do povo existe porque é passível de ser 

ocupado por agentes privados sôfregos de poder. Deste modo, não será importante 

colocar esta questão da coisa pública e da coisa privada, do interesse público e dos 

interesses privados. Tudo se imiscui numa construção autoritária de um código de 

direitos, deveres e punições que, ‘racionalmente’ visa a conservação e o aumento do 

poder de quem já o detém.  

A lei será produzida, necessariamente, pelos agentes detentores dos meios de guerra, 

uma vez que o seu policiamento será feito, directamente, por parte desses meios de 

guerra. Teoricamente, e nas tais sociedades mais ‘justas’, esses meios de guerra estarão 

sob controlo do estado e actuarão na protecção do interesse público. Na prática, dentro 

da perspectiva acima aflorada, tal não acontece. Quando parece que esses agentes estão 

de facto a proteger e a alargar o domínio e o interesse públicos, não nos deixemos 

enganar: trata-se de jogo táctico de conservação e aumento do seu poder privado de 

dominação pública.  

As acções dos governantes em prol da defesa dos direitos fundamentais (inscritos em 

várias constituições nacionais), não passarão de mais uma jogada estratégica de controlo 

dos movimentos sociais. O fortalecimento do poder da parte que joga segundo a regras 

que estipula, é o princípio essencial dessas acções. 

 

b. Da responsabilidade económica 

A viabilidade de uma empresa, ou de qualquer actividade humana, dependerá do seu 

enquadramento legal e da sua sustentabilidade económica? Parece que não. A 

viabilidade de uma empresa dependerá apenas e só da sua sustentabilidade económica. 
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O enquadramento legal não será necessário para o sucesso dos negócios. Bastará 

constatar as dimensões da chamada economia paralela. Aliás, o cumprimento da lei, por 

parte de uma empresa, é perfeitamente desvalorizado numa comunidade quando esta se 

sente favorecida (emprego, filantropia) pelas suas actividades mesmo que ilegais7. Deste 

modo, as empresas poderão não cumprir a lei desde que o ‘interesse geral’ seja 

salvaguardado. A protecção do ambiente tem sido menosprezada com este pretexto. Por 

conseguinte a sustentabilidade económica será sempre considerada a maior 

responsabilidade de uma empresa.  

Ao julgar a RSE como oportunidade de negócio (Carroll e Shabana, 2010), não 

estaremos a concordar com Friedman? Com efeito, não consideramos que os 

argumentos de Milton Friedman (Carroll e Shabana, 2010; Gendron, 2011) contra 

qualquer envolvimento das empresas em questões do foro social tenham sido 

‘neutralizados’ na evidência da RSE como oportunidade de negócio. A RSE é, sem 

dúvida, uma estratégia de negócio: para vangloriar ou legitimar as suas actividades 

(Dawkins e Fraas, 2010); para aumentar e valorizar o capital próprio e facilitar o acesso 

ao crédito (Dhaliwal, Zhen Li, Tsang e Yang, 2011); que só será aceite se for 

implementada ‘racionalmente’, ou seja, se garantir rendas extra para os accionistas 

(Walker e Wood, 2013). Friedman deverá ter constatado estas as valências da RSE e 

outras coisas que não disse durante a sua longa vida, no entanto, deixou-se enterrar com 

tais ideias. 

Economia estará, ao que parece, onde seja identificado, pela EHo, um recurso de 

qualquer espécie (físico ou psicológico). A gestão desse recurso será o princípio da 

acção economicista. As ciências biomédicas e a cibernética têm um papel decisivo na 

construção do processo civilizacional da EHo: investigam a extensão mecânica e 

fisiológica do corpo humano que acede autoritariamente aos recursos da natureza; ao 

                                                             
7
 O policiamento da lei obedece à conveniência do seu cumprimento. Se não for conveniente coagir sobre 

algumas ilegalidades, a polícia não actua. O resultado esperado será a modificação ou anulação da lei, no 
entanto tal pode não se verificar. Os códigos legais são formulados, arbitrariamente, pelas elites privadas 
na governação dos Estados, assim como o seu policiamento. 
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mesmo tempo que nos dão (prometem?) uma sensação de elevação e imortalidade. 

Haverá activos económicos mais valiosos do que o poder e a vida eterna? Ou melhor, 

que valiosos activos económicos é que nos dão poder e vida eterna?  

Todos os elementos humanos (pelos outros não nos atrevemos a pensar) que pressionam 

os recursos gerais visam mais poder no alcance da vida eterna. Haverá causa mais 

nobre? Há uma, pelo menos, mas não parece que seja apelativa. Tem a ver com a vida 

de outros além da EHo actual: o futuro dos seus/nossos filhos. E que registo económico 

perante os nossos filhos? Deveremos, num gesto ganancioso que destrói, explorar a 

Natureza e os outros humanos de forma calculista para melhor lhes garantir o futuro? 

Deveremos acumular a maior quantidade possível de capital e de poder para que gozem 

dessa nossa herança (dádiva verticalizada8) e se sobreponham aos outros e à Natureza? 

Ao fazê-lo estaremos, de facto, a explorar abusivamente a humanidade e a Natureza? 

Bom, em relação a esta última pergunta, julgamos que, sem qualquer dúvida, a resposta 

é sim. Relativamente às outras, que fazem parte de um rol interminável de perguntas 

sobre o assunto, tentar-se-á aqui revelar alguns caminhos alternativos para as suas 

respostas. 

As preferências e os desejos dos elementos humanos das sociedades modernas já estarão 

completamente enformados pelos desejos e preferências das suas elites (Elias, 1949). A 

EHo já não sabe fazer as coisas de outro modo sem ser em prol de ‘valores’ egoístas que 

ignoram as suas trágicas consequências e desprezam a Natureza e a Humanidade. 

 

c. Da responsabilidade do saber e do saber dar / receber / retribuir 

A dádiva não consta, de facto, da teoria sobre a responsabilidade social. Ou, pelo 

menos, não lhe é dado o grande valor de influência que terá sobre o conceito de 

                                                             
8A dádiva dos pais aos filhos, dos ascendentes aos descendentes, nas sociedades modernas foi 
considerada por Goudbout (1992), muito similar à das sociedades arcaicas, devido à sua verticalidade que 
será uma das características principais do sistema de dádivas dessas sociedades. 
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responsabilidade. Mas então, e a obrigação de dar/receber/retribuir, verificada tanto nas 

sociedades ‘arcaicas’ como nas ‘não arcaicas’? (Mauss, 1950; pp 60, 70-71) O que será 

o potlach dos índios canadianos (e não só) onde se dá destruindo riqueza, ‘matando a 

riqueza’ e até a própria vida? (Mauss, 1950, pp 60, 70-71). Aqui tentar-se-á fazer 

emergir de todas as suas (in)definições, uma responsabilidade exercida, por quem pode 

e deve, numa determinada acção ‘voluntária’ em que se é obrigado a dar, porque se tem, 

até ao arrepio da (i)moralidade. De resto, quem não tem para dar, também não o deve 

fazer, seria um acto considerado irresponsável. E quem já muito recebeu e pouco deu? 

Tal sujeito encontra-se em ‘estado de irresponsabilidade’ e convém saber se é rico ou 

pobre para avaliar se é irresponsável porque recebeu ou porque não dá e empreender as 

acções correctivas mais adequadas. A guerra está eminente. 

Portanto, aos ‘medidores’ da responsabilidade, ‘bastará’ determinar, dentro da 

moralidade que lhes convém: ‘o quando’, ‘o quanto’, ‘o como’, ‘o quem’, ‘o a quem’, 

etc., do estabelecimento da dádiva responsável. Trata-se, sem dúvida, de mais um 

instrumento de controlo moral das massas pelas elites no poder. Outra (in)definição? 

Tememos que sim. Por mais que se tente ir para além do discurso, esta tese não passará 

disso mesmo, um discurso apenas.  

Voltando a ‘discorrer’ sobre a metodologia sectária que retalha as coisas, própria das 

ciências modernas europeias. Depois de manietadas e ‘mortas’, as coisas são abertas e 

dissecadas, num acto de manipulação de objectos pensados como inertes, num gesto 

estéril de quem suprime valores maiores. A seguir, passa-se à sua reconstrução num 

molde abstracto que, embora pareça ajustar-se à realidade, não o faz. É essencialmente 

diferente e as consequências são terríveis. Será nesse molde que se prensarão, que se 

enformarão a sangue frio, como num potro de torturas, as coisas reais que ficaram por 

cortar. Depois do engaste forçado, muitas dessas coisas reais ficarão inválidas para si 

próprias e para o Ecossistema mas, com certeza que serão fragmentadas pela EHo, tal 

como aconteceu às que lhes inspiraram a matriz assassina, para serem transvertidas e 

voltar a matar.  
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O pensamento atomístico, que procura a substância primordial, o elemento comum a 

todos os seres, é antigo. Essa postura científica holística, apesar do átomo, enveredava 

por importantes caminhos (ainda) internos ao Ecossistema que os estatuía, entretanto 

repisados e extintos. Porém, suspeitamos que essa homogeneidade social e natural se 

tenha transformado ao longo da Idade Média nas sociedades europeias e do próximo 

oriente. Na Europa ‘avançada’ a partir do século XVII, tal transformação terá culminado 

num movimento de ruptura, contudo, com uma necessária lógica civilizacional, porque 

do nada nada surge (e o nada nem existe).  

Nesta tese considera-se que desde a antiguidade clássica ao final da idade média terá 

ocorrido, sub-repticiamente, todo um processo de conhecimento autocrático para nos 

diferenciar e elevar relativamente aos outros elementos naturais. Será um processo que 

nos extrai, a cada momento, da essência das coisas, nos faz irromper vezes sem conta do 

interior da Natureza, do Ecossistema que esventramos continuamente e que, ao tentar 

assumir o papel de observadores externos, passámos a ‘manipular’ e a tratar como 

objecto. 

 

d. Da responsabilidade partilhada com a Natureza: ‘o espírito da coisa 

dada’ 

Note-se que, nas sociedades ‘arcaicas’, tal como nas ‘não arcaicas’ ou modernas, todos 

os mecanismos gerais de dominação, de moral, direito, inerentes à execução das trocas 

são de extrema importância. O peso moral das acções e a sua conceptualização são bem 

definidas por uma hierarquia forte e vertical. São valores sociais também muito 

elaborados, embora com disparidades essenciais com os das sociedades ‘tipo EHo’, por 

hábito ou por ‘ciência’, consideradas mais avançadas. A mais relevante, para esta tese, 

tem a ver, exactamente, com o relacionamento do indivíduo com os elementos naturais 

não humanos que possui. 
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Espreitemos o caso das sociedades maoris, através de Marcel Mauss (1950, pp 68), 

referente à troca de coisas sem preços, sem com elas ‘fazer’ mercado, num sistema 

apriorístico de dádivas e contrapartidas: essas coisas (taonga), não são inertes, estão 

carregadas de espiritualidade própria e partilhada (hau) com o dono. Assim, quando 

circulam de indivíduo para indivíduo, de clã para clã, o espírito de quem as introduziu 

no circuito da dádiva segue poderoso no seu âmago: quem recebe os taonga fica 

obrigado a manter a sua circulação renovando a sua dádiva a um terceiro interveniente. 

Esses taonga serão retribuídos (utu)9 por outros taonga, que deverão ser entregues aos 

doadores dos primeiros taonga à circulação, para que o seu hau retorne ao dono pelos 

taonga retribuídos. 

Nas sociedades ocidentais, desde o período pré-helénico, os bens que circulam de 

pessoa para pessoa, de grupo para grupo, foram perdendo o hau até à sua proibição ou 

escandalização. O processo de monetarização dessas sociedades reflecte o esvaziamento 

espiritual das coisas que são trocadas. Neste processo, onde o aumento da densidade 

populacional terá forçado a divisão de funções e a agudização de interdependências 

(Elias, 1939; pp 37), a sua alma foi morta e transladada para o dinheiro que as 

representa. Numa moeda co-habitam os espíritos defuntos de uma infinidade de coisas 

diferentes. Foi, enfim, possível enterrar tanto em tão pouco espaço, tanto em tão pouco 

tempo. 

O conhecimento científico moralista ocidental deverá ter sido construído por cientistas 

habilidosos com o patrocínio de poderosas instituições religiosas e políticas. Descartes é 

uma referência de peso para se localizar esta ruptura, esta mudança de orientação do 

conhecimento científico ocidental, esta divisão e especialização das ciências na 

construção da grande mentira do ocidente: a afirmação (racista) científica da sua 

superioridade e do seu ‘fascinante’ progresso civilizacional. 

                                                             
9Mauss, Marcel (1950), «Ensaio sobre a dádiva» Edições 70 (2008) pg 80 nt 27: Utu será a palavra maori 
que representa a ‘satisfação dos vingadores de sangue, das compensações, dos pagamentos, da 
responsabilidade, etc. Designa também o preço. É uma noção complexa de moral, de direito, de religião e 
de economia’. 



 
 

17 

 

e. Codificação da responsabilidade da dádiva 

Na mesma linha teórica de Mauss, Foucault e outros, a responsabilidade será, portanto, 

considerada um instrumento de poder. Ao envolvermos a responsabilidade com o 

‘círculo’ da dádiva, antecipamo-la relativamente a esta na recta do tempo da 

humanidade. No entanto, admitimos que a formação da percepção dos seus conceitos se 

perde nessa recta ‘imaginária’, com tendências de infinitude crónica.10 

Será muito difícil determinar o momento da conceptualização moral do acto de dar, se 

antes ou depois da palavra. Mais certo será localizá-lo quando essa palavra se torna lei 

‘gravada na pedra’, na regulação dos contratos e dos comportamentos. A invenção da 

palavra escrita evidenciará a vontade do rei para se eternizar através da imposição de 

um valor novo, convertido em lei com fundamento de verdade, no aumento do seu 

poder na construção dessa ‘verdade’ (Tavares, 1999; pp 245). Considera-se então que a 

dádiva provoca a sua responsabilidade, porque, numa compreensão mais básica do seu 

conceito, se refere a uma das formas de troca primária e familiar, verticalizada numa 

hierarquia natural. 

Esta interdependência primária suscitada pela dádiva não estará isenta de valorações 

evidenciadas pela sua ritualização nas sociedades arcaicas e antigas. No entanto, esses 

valores não ousam suplantar ou desmaterializar as forças naturais, muito pelo contrário, 

são estabelecidos na celebração da magnitude e da soberania concreta da Natureza, 

segundo códigos intuitivos. Neste contexto, a responsabilidade, a ética, a filantropia, a 

verdade e outras qualidades humanistas, não sendo necessárias à vida (que não serão em 

qualquer contexto), não serão conceptualizadas. 

A responsabilidade motivada pelo desejo e pelo poder de mudar os cânones primários 

da dádiva constrói-se de fora para dentro dela, pela observação, regulação e julgamento 

morais da acção, num movimento que afasta o homem da consciência das forças e da 

                                                             
10 De facto, apenas aqui se faz uma análise do momento ligado a histórias do passado, com o olhar de 
alguém nesse momento fugaz que é apenas presente num ápice e não se deixa agarrar, sem esquecer que é 
uma análise construída, inevitavelmente, a partir de um olhar muito preconceituoso.  
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‘sensibilidade’ da Natureza. Esta ‘filha ingrata’ da ‘mãe’ dádiva11 passará a tratar do 

modo, da ética das trocas, das interacções. Ou seja, actuará como reguladora moral de 

todo o tipo de movimentos de troca, incluindo a dádiva, da qual deriva. Se a mãe que dá 

ao filho é ‘responsável’, não o deve fazer em excesso. São procederes próprios da 

Natureza que os outros seres (os não humanos) cumprem primorosamente e sem rodeios 

morais. 

  

                                                             
11 Concordando com Goudbout (1992), a dádiva deverá constar na génese de todas as trocas mas, 
consideramos que só a partir do momento em que são consideradas como tal dentro de um direito 
específico, pois antes da formação moral do conceito de troca, as coisas deveriam circular, fluir pelos 
trâmites do Ecossistema. Se eram trocas? Eram de facto mas, ainda sem contratos humanos. A lei seria 
ditada pela Natureza. 
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3. Uma crise anunciada 

 

a. Da importância da estatística para as ciências modernas 

A investigação da institucionalização formal das responsabilidades Social e 

Ambiental12, ocorrida recentemente num velho contexto de conformação e 

universalização da ‘verdade’ nas sociedades ocidentais (Foucault, 1975/76; pp 37 e 

seguintes) e, depois, nas ocidentalizadas, requer a análise da influência dos movimentos 

determinados na concentração de poder (Elias, 1949; pp 93 e seguintes) na inclusão de 

tais responsabilidades na ‘missão’ não só das empresas como das pessoas. Essa 

institucionalização duma certa percepção de ‘responsabilidade’ seria (e é) 

instrumentalizada nas estratégias de exercício de poder preconizadas pelos grupos de 

controlo (ou dedicados ao controlo) das redes de poder das sociedades ditas 

‘desenvolvidas’. 

Para tal empreendimento ganhar ‘força’ científica dentro dos moldes fornecidos, ou 

segundo as regras estabelecidas, seria necessário, na abordagem de tal hipótese, um 

olhar ‘cirúrgico’ e minucioso sobre a ‘transformação’ da capacidade mental dessa gente. 

O estudo das suas ciências do conhecimento e do modo como estas se tornaram 

ferramentas de manipulação abusiva seria importante nesta abordagem. Quem forneceu 

os avultados recursos necessários ao desenvolvimento científico pretendido? 

Possivelmente os tecnocratas do poder, interessados numa determinada produção de 

saber e da sua aceitabilidade.  

A estatística, usada e abusada na metodologia científica moderna, obrigatória em 

qualquer investigação, não serve aos intentos desta tese. Contudo, revelou-se essencial 

na monitorização de quaisquer fenómenos sociais ou naturais que devem ser regulados 

                                                             
12 As responsabilidades Social e Ambiental, apesar do discurso institucional que as confunde, aqui são 
consideradas necessariamente diferentes no âmbito dessa institucionalização; no desenvolvimento da tese 
tentar-se-á demonstrar esta diferença. 
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coercitivamente a partir de um código de leis ‘democratizado’ pela polícia (Foucault, 

1976). 

Por exemplo e ensaiando uma certa perspectiva: o desenvolvimento da estatística 

(prótese ocular) propiciou um aumento da precisão dos dados com técnicas matemáticas 

de estandardização em amostras de muito menor dimensão; esse tipo de informação, 

com ‘validade’ científica duvidosa, tornou-se necessário aos fundamentos da 

metodologia das ciências modernas positivistas; a estatística é usada sob tensão num 

ambiente de desenvolvimento científico exacerbado, com elevados custos suportados 

por ‘filantropos’ ou ‘senhores da guerra’. Ora, tal metodologia além de ser demasiado 

onerosa, limita os modos de todo o tipo de investigações que não são mais do que a 

hipótese de quem pergunta.  

Assumindo que todas essas ciências ocidentais, como estandarte do homem moderno, 

serão sempre sociais ou produto de uma sociedade (mesmo as apelidadas de exactas), 

elas não passarão, incontornavelmente, de abstracções, nivelamentos, estandardizações 

moralistas.  

 

b.  Crise induzida 

Todo este investimento na supervisão e controlo da Natureza e da humanidade feito pela 

EHo, nunca poderia acontecer sem retorno previsto, sem uma certeza de efeitos 

positivos (directos e indirectos) na sua riqueza pensada. A conjugação desse tipo de 

conhecimento com o desenvolvimento da engenharia industrial determinou o aumento 

abrupto (a partir do século XVII) da exploração e transformação dos elementos naturais 

(espécie humana incluída) e a desejada (e consequente) maximização e individualização 

dessa riqueza pela burguesia em ascensão.  

Tal crise não é só económica, embora também o seja por consequência. De resto, o 

comportamento económico da EHo (Polanyi, 1944) constituirá um dos seus grandes 



 
 

21 

 

propulsores. Esta crise será, antes de mais, uma crise crónica total infligida pela EHo a 

si própria e ao resto Natureza13. Uma crise que será uma espécie de guerra continuada, 

sem tréguas, ininterrupta e fundamental no discurso da verdade que impõe (Foucault, 

1975/76; pp 58 e seguintes). As massas são o sangue desta guerra e os indivíduos 

massificados não passam de reflexos menores, mimetismos ridículos do gesto da 

mecânica que manda (Elias, 1939; pp 147). 

 

c. Os indutores da crise 

Na edificação teórica desta investigação tenta-se uma análise crítica da formalização 

institucional da (auto) responsabilização moral das sociedades humanas apelidadas de 

‘desenvolvidas’, perante as consequências das pressões que têm exercido sobre os 

elementos naturais e humanos do universo conhecido.  

Como já ficou esclarecido antes, os grupos sucessivos de governantes das sociedades 

humanas do centro norte da Europa, das suas derivadas e das denominadas ‘economias 

emergentes’, que expandiram, continuam a expandir ou iniciaram a expansão do seu 

controlo territorial e/ou cultural e/ou económico (e/ou… total, portanto) nos mais 

diversos pontos estratégicos do planeta, são os principais visados pela crítica neste 

trabalho. Esses grupos são aqui designados por EHo, assim como os povos que 

governam. A EHo europeia terá uma responsabilidade bastante agravada, 

principalmente, devido à força dos seus propósitos expansionistas invasivos que 

alargaram, de modo autoritário e irreprimível, o seu processo civilizacional ao universo 

conhecido e ‘desconhecido’. Os movimentos da EHo mais avassaladores e destrutivos 

que nos delapidam a Natureza serão suscitados por um desejo de crescimento ilimitado 

do poder e modelados pela indústria de uma tecnologia de guerra. Cuida-se que tal 
                                                             
13 Tal crise poderá ter sido logo anunciada aquando da construção das primeiras cidades fechadas, no 
culminar do processo de sedentarização de algumas sociedades ou grandes grupos, podendo até ter 
acontecido, no momento remoto da emancipação do elemento transformador e não conservador da vida, 
do primeiro e único elemento natural dissipador dos outros elementos naturais por técnicas artificiais: o 
homem, leia-se homem do sexo masculino. 



 
 

22 

 

desejo, tal ambição desmedida, será interna de cada humano, o que proporcionará a 

estruturação das redes de poder e uma aquiescência geral de um estado em que os mais 

bem posicionados vão engordando privilégios em detrimento de outros. As suas massas 

vão sendo ‘melhoradas’ por administração sazonal consentida de ‘reforços’ e ‘punições’ 

(psicologia russa?) seguindo estratégias de monitorização, controlo e docilização das 

sociedades. Será este desejo megalómano de poder ilimitado, em plena competição com 

todas as outras forças da Natureza, que faz da guerra um mecanismo fulcral para o 

desenvolvimento duma civilização ‘tipo EHo’.  

O processo da civilização ocidental é um processo cativante porque inebria, mas 

também assusta porque usurpa ‘às claras’, ou melhor, sob os ‘clarões’ do fogo das 

armas. É um processo onde a tecnologia e a sua indústria pesada, com um 

desenvolvimento cada vez mais independente da própria EHo, já determinam os mais 

fortes e assoladores desejos da humanidade. Os ‘indutores’ da crise serão as elites de 

poder das sociedades consideradas mais desenvolvidas, com modelos de vida desejados 

por quase todas as outras, devido ao bem-estar aparente que transmitem.  

Contudo, nem todas as sociedades se desenvolvem a expensas de outras e não seguem 

nem desejam seguir os modelos de vida das sociedades modernas ocidentais. O grande 

diferencial entre umas e outras não se verifica tanto nos seus níveis de altruísmo, de 

egoísmo ou de desejo de poder, como (1) na atitude de respeito perante os elementos 

naturais; (2) na política e interacção externas das elites de poder; (3) no tipo de 

valorização das coisas nos processos de troca; (4) no tipo de desenvolvimento 

tecnológico. Se umas já consumiram recursos de modo a garantirem, além de outros 

excessos, os meios necessários à destruição maciça da Terra, às outras nunca interessou 

tal despropósito assustador. 

 

 



 
 

23 

 

d. Família: a ‘micro’ do macro 

Na família, observam-se todas as características da grande sociedade na micro 

dimensão. Os conflitos verificados entre indivíduos ou grupos de indivíduos duma 

sociedade são potenciados pela socialização verificada dentro da família e vice-versa. 

Tarde será para localizar teoricamente a origem deste desacerto na EHo, se proveniente 

das disposições biológicas ou dos valores sociais que, na possibilidade de uma 

sociogénese humana, se inter-penetram em frequentes mutações. Contudo, na base de 

ideias subjacentes a esta tese, a coisa natural existirá à priori, sendo que a coisa social 

determinará à posteriori, o tipo e o grau de manipulação possível dos aspectos da coisa 

natural.  

No seio familiar haverá trocas fora das regras de mercado, no entanto, a partir do 

momento em que estas são tornadas públicas, mesmo contra a vontade dos principais 

intervenientes, são conformadas a essas regras que deverão desvirtuar (anular?) o 

desinteresse do primeiro momento de ‘troca’. Ainda assim, a identificação do dom sem 

mercado deverá ocorrer apenas na reciprocidade dos afectos entre familiares e amigos, 

uma vez que as trocas materiais dentro da família existem, necessariamente, através de 

processos externos ao círculo familiar. Mesmo esta troca de afectos, aparentemente 

privada e sem valor de mercado, será explorada por técnicas de marketing que 

determinam uma equivalência material dessas interacções mais íntimas e desenvolvem 

mecanismos de controlo e de regulação dos comportamentos pela produção de um saber 

científico que justificará a alta rentabilidade de uma indústria de necessidades 

intensiva.14 

Seria curioso notar o seguinte relativamente ao bastante antigo conceito de família. Esta 

palavra, na sua génese, não diz respeito apenas os elementos humanos da casa, com um 

determinado grau de parentesco. O conceito de família seria inclusivo de todos os 

                                                             
14

 A confissão que fundamenta a intervenção psicanalítica será, tal como indica Foucault na sua História 

da sexualidade, um exemplo dessa produção científica de saber que monitoriza e controla ao mesmo 

tempo que inventa novas necessidade para realizar capital: tipicamente burguês. 
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elementos humanos e não humanos do círculo familiar. Os animais, as plantas e todas as 

coisas da família seriam ligadas umas às outras não só pela possessão mútua, mas 

também pela sua natureza (Mauss, 1950). 
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2ª PARTE:  

ENVIESAMENTO DE CONCEITOS 
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Nota prévia 

A análise e a ‘reformulação’ de conceitos que se segue será curta e enformada nos 

preconceitos explícitos e implícitos da proposição. Não se trata de uma revisão acurada 

da literatura específica sobre a formação dos conceitos em causa, o que seria 

interessante. Arrisca-se proceder à denúncia da carga moral desses conceitos, o que 

poderá levar à sua destruição, mesmo para uso interno desta tese. Uma vez que se 

considera que todos os conceitos têm substrato moral, tentar-se-á fazer uma exposição 

rápida da sua ambivalência prática favorável à sua manipulação por quem os usa no 

universo que os impõe. O impacto do uso de conceitos enviesados, não depende do grau 

desse enviesamento, mas da subtileza e da grandeza do poder que os manipula. 
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1. Conceitos primários 

 

a. Natureza 

A Natureza é deus... Ou melhor, se deus é um constructo do homem, é-o em 

substituição da Natureza, dentro desse processo da demarcação e elevação da EHo em 

relação à Natureza. Portanto, e antes de deus que é o seu totem antropomórfico, a 

Natureza será tudo o que existe e a razão da sua existência, mesmo que o existente 

consista numa transformação martelada dos seus elementos. Claro que a formação do 

conceito de Natureza é uma prova desse distanciamento de olhar sobranceiro. Contudo, 

para reverter ao valor primitivo desse conceito depois da observação externa que o 

formou, dever-se-á voltar a imiscuir o observador no conceito, como seu dependente, 

sem que tenha ganho ascendência sobre a coisa real, agora conceptualizada. Ora, o 

poder ganho sobre a coisa pelo acto da sua conceptualização será um evento necessário 

nesse processo, logo, tal ascendência, considerada aqui como desacerto megalomaníaco, 

é-lhe inalienável.  

 

i. O contracto irrevogável 

Será sempre assim, ou haverá conceptualizações desprovidas de intentos de poder? Em 

princípio será sempre assim. Contudo, esse poder imanente da invenção do conceito, 

poderá ser sentido por alguém subserviente à Natureza ou não. Ou seja: numa sociedade 

em que a mãe Natureza dá vida aos homens num contracto a prazo determinístico onde 

estes, em sua obediência, ficam obrigados a retribuir-lhe com a sua própria vida; ou 

numa sociedade em que a Natureza dá vida a homens que não ‘assinam’ contractos com 

a Natureza. Assumem uma posição de controlo, de exploração e transformação 

indiscriminadas dos seus elementos para, em negação com a vida (dos outros) e com a 

(sua) morte, retardar a resolução desse contrato irrevogável estabelecido por ‘Natureza’. 



 
 

28 

 

As sociedades humanas subalternas à Natureza (‘arcaicas’) deverão ser as únicas a 

compreendê-la de forma plural e integrada, promotoras de um desenvolvimento suave, 

equilibrado, homogéneo e proactivo. Proactivo porque nas suas actividades de consumo 

retribuem energia útil à Natureza numa relação de reciprocidade natural, renovando os 

modos, aparentemente, simples dessa interacção de forma que ‘em última instância’ a 

Natureza fique sempre a ganhar.  

As elites das sociedades industriais da EHo desenvolvem um saber fracturante e sectário 

que se impõe com discursos e ‘à lei da bala’. Incitam à delapidação dos elementos 

naturais provocando movimentos desequilibrantes, heterogéneos, despoletando 

processos veementes e autoritários, nada proactivos, de dissipação em massa da energia 

capturada da Natureza. 

 

ii. Da artificialização da Natureza 

A EHo modifica radicalmente as matérias-primas fornecidas pela Natureza. Sintetiza-

lhes características essenciais, de tal modo que os produtos resultantes dessa 

transformação são muito diferentes dessas matérias originais. Essas ‘dádivas’ da 

Natureza, são-lhe extorquidas numa exploração mutiladora que gasta e não reenvia 

energia primária à fonte (Georgescu-Roegen, 1973) que já está seca e ainda corre. Este 

processo de delapidação acelerada dos elementos naturais não abranda e, como que num 

vómito de paradoxos, a EHo vai discursando mentiras, inconsciências, ‘muito bem’ 

articuladas, ou melhor, muito bem arreadas pelo seu ‘brilhante’ método científico. 

‘Brilhante’ porque ofusca, e na cegueira generalizada que provoca, engana todos sem 

excepção.  

O produto artificial não existe senão nesse discurso que nos quer afastar (e afasta) da 

Natureza. A partir desses produtos (artificiais(?)) e num gesto que massacra feridas 

abertas, outros mais se fizeram e farão até que se extinga o único elemento natural (em 
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fase de se tornar um produto ‘artificial’ transformado por si próprio) que sintetiza as 

coisas ‘dadas’ pela Natureza sem retorno positivo, sem o respeito e a reciprocidade 

devida por quem diz que pensa e que sabe o que é o respeito e a reciprocidade. 

 

iii. Da indiferença da Natureza 

Pois bem, mas a Natureza ‘está-se nas tintas’ para tudo isso porque não depende dos 

seus elementos actuais, passados ou futuros, EHo incluída. Para ela são todos 

substituíveis e, tal como deus, continuará determinística para sempre(?) depois da 

extinção dos homens, assim como já o era desde sempre(?), muito antes de proporcionar 

a sua existência. O mesmo já não se passa com o Ecossistema. E já estamos a entrar na 

refracção do conceito Natureza. Porque não pensar apenas que a Natureza se altera, em 

vez de produzir mais um conceito? Ecossistema porquê? 

 

iv. Ecossistema: conceito de análise sectorial da Natureza  

O Ecossistema será uma palavra que representa um contexto particular, ou melhor, 

particularizado, condicionado, dependente dos seus elementos biofísicos e, tal como 

estes, deverá ser extinguível e substituível. O primeiro a escrever o termo ecossistema, 

terá sido um ecologista chamado Tansley, em 1935. O ecossistema de Tansley pode 

representar tanto ‘uma gota de água habitada por protozoários como um oceano com o 

seu biota’ (Carapeto, 2004; pp 30). O ecossistema será portando uma demarcação da 

área de estudo. Nessa área geográfica podem existir vários ecossistemas ou apenas um, 

dependendo dos objectivos ou dos momentos de estudo. Podemos considerar a Terra 

como um único (eco)sistema, onde todos os seus elementos são interdependentes e 

necessários (uns mais, outros menos) não só à existência da Terra como à sua existência 

mútua. 
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Lovelock em 1979 disse que a Terra seria um único ecossistema e chamou-lhe Gaia. 

Um único Ecossistema devido à profícua e profunda (e misteriosa?) interligação entre a 

totalidade dos seus elementos naturais (biológicos ou não) não transformados. Gaia 

seria ‘o remanescente’ de um super-organismo que regularia continuamente a sua 

temperatura, oxigénio e humidade em prol da vida (Carapeto, 2004; pp 30). Do conceito 

muito prolífero de ecossistema surgiram outros. Atentemos ao de ‘eco-organização’ 

proposto por Edgar Morin no seu Método II.15 

A ideia de eco-organização pode ser muito preconceituosa, não tanto pela parte do 

‘eco’, mais pela parte da ‘organização’. Apesar de Morin, na formação desse conceito, 

logo incluir o seu contrário, continuou a trabalhar na sua refracção. Embora não o 

pareça, esta palavra que divide, resultará da tentativa de um movimento baseado: 1º na 

refracção ou derivação do conceito principal em conceitos secundários; 2º na 

recentralização conceptual, na reversão dos conceitos particulares (ou particularizados) 

ao todo, ao conceito que os derivou. Ora, não será este o método aqui defendido, muito 

pelo contrário, é o método que se pretende ‘ofender’. 

 

v. EHo (a)simbiótica: o todo à parte 

Numa perspectiva antropologista, egoísta, poder-se-á considerar a EHo muito resistente 

à mudança (o que de facto sempre foi mas, agora terá de resistir às mudanças que ela 

própria provoca, o que não parece impossível, mas é) e que não é assim tão dependente 

dos outros elementos do Ecossistema. Tem-se a ideia que nas relações de 

                                                             
15 Morin, Edgar (1980 Editions du Seuil) «O método II – A vida da vida» Publicações Europa-América 
1999 pg 23 - De facto, Morin, desenvolve uma teoria bastante cara e com ideais e objectivos finais 
bastantes semelhantes, se não os mesmos, à da presente tese, relacionados com a protecção do 
Ecossistema. No entanto, no seu Método procede à dissecação analítica da Natureza e do Ecossistema 
que, como já se deixou claro antes, será, para nós, sempre abusiva. Julgamos que Morin se tenha 
apercebido desse exagero nosográfico, dessa excessiva compartimentação analítica das coisas e do todo 
na construção de conhecimento. Não obstante, nessa obra estão reunidas informações valiosas sobre o 
desenvolvimento do saber e do conhecimento da Natureza e, especialmente, do Ecossistema. Serão 
tecidas algumas críticas irreverentes a Morin mas, para que não restem dúvidas da admiração que lhe 
dedicamos, diga-se que o pensamento dele é um dos principais ‘amigos’ desta tese. 
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interdependência entre a EHo e o Ecossistema, a EHo fica sempre por cima 

empunhando a sua técnica. O pior é pensar que o Ecossistema também ganha com a 

acção da EHo que é (não esquecer), também ela, um elemento natural. Ora, este pensar 

admite a ideia que a destruição, a entropia, a exploração imprópria, desorganizada e 

desorganizadora da EHo no Ecossistema (Morin, 1980; pp 31) se resolvem como 

acontece com as acções ‘desorganizadoras’ dos outros elementos naturais.  

É evidente que tal não ocorre. Os outros elementos naturais cometem acções simbióticas 

que provocam uma dissipação de energia perfeitamente revertível e compensadora para 

o Ecossistema. A EHo só parece destruir. Consome desmesuradamente numa relação 

(a)simbiótica deficitária com o Ecossistema. 

Porquê? Sendo uma evidência, não é de fácil explicação em teoria coerente (quem a 

tenta está afectado pelas coações que denuncia). Ainda assim, correndo o risco de 

discorrer um pensamento torto e sem saída, ou de cair no vórtice do tempo e do espaço 

em que se produz esta tese, reiteramos que insistir na divisão do todo e das partes, nem 

que seja para constatar e compreender a interdependência dos seus elementos, é um erro 

típico da EHo com consequências provadamente trágicas. Se é consciente ou não, pouco 

interessa. Na sua base estão propósitos inimigos do Ecossistema em que são pensados. 

Na partição da Natureza em vários ecossistemas, nessa sectorização classificativa e 

sistematizadora da Natureza, fracciona-se o meio em partes que parecem independentes. 

Convenhamos que, embora a custo, já chegámos à ideia que os vários ecossistemas da 

Terra são profundamente interdependentes (a produção do conceito de ecossistema 

assiste, paradoxalmente, esse esforço de integração dos seus elementos constituintes). 

Contudo, o espírito é fraco e padece da sua ‘ubris’, que deverá ser, mais do que o 

despropósito da espécie, um desacerto mental. 

De facto, a interdependência dos sectores da Terra, sugestionados pelos ecologistas, é 

tão intrincada que, a Terra, tal como nos é propícia à vida, só poderá ser considerada um 

único sector, um único Ecossistema. ‘A unidade do todo é ainda mais real do que cada 
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uma das suas partes’16. Ao proceder à classificação da Terra, à convenção divisionária 

das suas áreas de estudo, a EHo, obstinada, em vez de adequar a sua acção ao 

conhecimento dessa, obscura e melindrosa, interacção global, teima em comprimir a 

Natureza até ao nanossistema.  

Contudo, a razão proposta como subjacente à origem do conceito de Ecossistema 

reflecte uma tendência geral da metodologia, da moral, das ciências ocidentais 

modernas: centralização conceptual com movimentos centrífugos. Nestes movimentos, 

aparentemente descentralizadores, verifica-se a proliferação de pólos conectados em 

rede com ligações directas ou indirectas ao conceito central do qual derivam. No 

entanto, assim como depois de rasgar uma folha em pedaços será difícil voltar a montá-

la, o desenvolvimento das ciências que dissecam até à nano(?) partícula, impede-as de 

se auto verificarem, de regressarem pelo mesmo caminho ao conceito primitivo que, 

entretanto, mudou de estado: duma percepção concreta da Natureza, inclusiva da EH na 

sua composição como elemento secundário; para uma abstracção estandardizada que 

exterioriza e superioriza a EH relativamente ao meio e a todas as coisas. 

O enviesamento verificado no retorno ao ponto de partida, ou o desconhecimento do 

caminho de volta, denuncia a ignorância da ecologia das acções empreendidas no 

desenvolvimento desse conhecimento científico que corta de bisturi em riste sob o 

comando metodológico de um ‘determinado olhar’ que não é universal mas que se vai 

‘universalizando’ à força. A questão epistemológica também acabou de ser aqui 

levantada. A análise de todas as consequências do desenvolvimento científico, do seu 

impacto total desde o início de uma investigação até ao uso do produto alcançado tem 

sido feita sem qualquer noção (ou preocupação de levantamento) dos seus efeitos 

negativos, o que é devastador (Polanyi, 1944).  

                                                             
16Mauss, Marcel 1950, citado por Levi-Strauss no prefácio do ‘Ensaio sobre a dádiva’ pg 34 
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O Natureza será, portanto, tudo o que existe. O Ecossistema, a Terra. A humanidade, tal 

como os outros elementos naturais, no interior das duas numa condição de elemento 

constitutivo, secundário, prescindível e, no caso da EHo, não desejado. 

 

b. Poder 

O Poder (na possibilidade de, na sua reconstrução conceptual, incluirmos não só a 

humanidade mas, todos os elementos da Natureza) será a capacidade de, pelo menos, 

um elemento natural manter ou aumentar a sua influência sobre os outros. 

 

i. O poder da Natureza 

A Natureza é poderosa mas, sendo desnutrida de saber pela EHo e classificada de 

‘irracional’, a ela e aos outros elementos não assiste Poder, que será coisa de homens e 

de homens de saber, racionais.  

À Natureza até serão infligidos os despropósitos da EHo, perpetrados pelo desejo de 

aumento do poder entre si e sobre ela. De facto, a EHo, afronta a Natureza com as suas 

actividades modificadoras do Ecossistema. Essa destruição crónica do Ecossistema será, 

intencionalmente, dirigida à Natureza, no entanto, reverterá reforçada no sentido da 

EHo e do Ecossistema Terra.  

Este poder de destruição da EHo disparado contra a Natureza, atravessa-a num 

movimento circular que o faz retornar, já redobrado e fora de controlo, contra quem o 

exerceu. Os danos colaterais são catastróficos. A Terra implodirá dentro da Natureza 

que, num estremecimento menor, se ‘coçará’ esmagando a ‘melga’ do momento. 

Existirá maior poder do que este? Ao reconhecer poder à Natureza e esta como entidade 

total, podem ser assumidas duas posições: uma em que a Natureza pensa e outra em que 

não pensa; ora uma Natureza consciente (omnisciente) ora uma Natureza sem 
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consciência (amoral). Se pensa, todas as suas manifestações estarão carregadas de 

sentido, sinais, códigos que vai estabelecendo nos processos de vida. Os elementos 

naturais, por sua vez, vão assimilando tais códigos como lei. Se não pensa, o homem 

pensa por ela e estabelece as leis, arbitrariamente, sem a sua mediação. 

Compreendendo a Natureza à sua maneira, o homem transtorna esses códigos no seu 

discurso. A metodologia empregue pretende descobrir ‘verdades’ escondidas por detrás 

das misteriosas manifestações dos elementos naturais, por detrás das suas acções e dos 

seus estados, desmascarando as ilusões que provocam (p. ex. Terra parada; sol móvel).  

Este homem que pensando existe, fazendo existir tudo à sua volta conforme o seu 

pensamento, fica com a ideia de uma Natureza decifrável, previsível, que lhe dá uma 

sensação de controlo sobre ela. Cada ‘descoberta’ das ciências modernas será mais um 

passo virtual no distanciamento sobranceiro do homem além da Natureza e em direcção 

a deus. No momento em que o homem retira toda a consciência à Natureza, transpõe-na 

para um deus antropomórfico, à imagem de si. Portanto, deus todo-poderoso, o cúmulo 

da perfeição moral do homem, já lá está à sua espera. 

Curiosamente, as manifestações bíblicas deste deus na Terra são cataclismos naturais 

que ele inflige aos homens como castigo por incumprimento do verbo; ou bonanças, 

fartura de recursos naturais como recompensa da sua subserviência moral. A Natureza 

não dá nem castiga; é o deus homem perfeito que castiga o homem finito e pecador com 

penas de morte, tempestades, dilúvios, e o salva com mares que se abrem, peixes que se 

multiplicam nesses mares, ressurreições imprevisíveis. Deus será o homem na sua 

forma final e completa, capaz de controlar a Natureza e as suas manifestações. Deus 

será o homem projecto da EHo. O dono de tudo, o rei absoluto, o detentor do monopólio 

da Natureza. Esta ambição estará, ‘naturalmente’, na cabeça de qualquer grande (mas 

devoto) empreendedor. 
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ii. Narcisismos ocidentais 

Poderá ser a negação doentia da sua condição real finita, da sua (in)existência fugaz e 

insignificante, que assombra a EHo e lhe bestializa o comportamento. A longevidade da 

EH e da Terra está comprometida pelo ‘narcisismo’ da EHo que não se conforma com a 

sua condição de partícula transitória indiferenciada, nem aceita a sua morte irreprimível 

e eminente. Narcísico porquê? Ninguém se conforma com a própria morte. Nada mais 

natural. No entanto, poderá ser este inconformismo, esta inquietação perante 

determinismos naturais irreprimíveis que justifica e glorifica a presente‘gestão’ 

monopolística da vida, em plena negação com a morte, da EHo sobre o universo que 

‘conhece’. 

Os ‘outros elementos da Natureza’, incluindo o resto da humanidade além da EHo serão 

por esta relegados a uma posição subalterna, uma posição de inferioridade intelectual e 

civilizacional. Aos elementos não humanos, a EHo não exigirá racionalidade nas 

condutas. Compreenderá porque não agem dentro do que considera como racional e 

civil, embora também os manipule e coaja indiscriminadamente. Curiosamente, já se 

nota que, alguns desses elementos coagidos, ‘domesticados’ ou ‘melhorados’ pela EHo, 

mais próximos da sua influência (cães e gatos, por exemplo), ensaiam gestos de auto-

coação equiparados aos das pessoas sujeitas a um processo histórico de repressão e 

condicionamento de conduta.17 Contudo, se a EHo não exige moral aos elementos não 

humanos, porque não lhes reconhece qualquer mecanismo de ‘consciência’ da razão ou 

da verdade, ela prescreve-a como conduta regular a tudo e todos. Ao resto da 

humanidade a EHo dita a observação da sua moral, da sua religião, das suas ciências, da 

sua tecnologia, etc., em suma, impõe um ‘tal’ processo civilizacional a toque de caixa, 

sob o estrondo luminoso dos seus canhões. 

                                                             
17Elias, Norbert (1939), Processo Civilizacional. Publicações D. Quixote, 1989, pg 200 e seguintes. 
Apenas em relação ao processo de repressão, condicionamento e homogeneização das condutas e 
comportamentos, primeiro dentro dos estratos superiores, depois dos estratos superiores para inferiores 
como imposições morais. Este processo terá início pela repressão externa modificadora dos 
comportamentos e culminará na auto-coação, na repressão interna com que censuramos as nossas 
inconformidades com os novos códigos comportamentais exigidos. 



 
 

36 

 

iii. Europa: um continente ‘incontinente’ 

A expansão transcontinental empreendida a partir da alta Idade Média, no limiar da 

Revolução Industrial, é um exemplo histórico irrefutável do movimento de conquista, 

exploração e assimilação violento perpetrado pela EHo no resto do globo. Terá sido 

provocada por tensões demográficas? Talvez, mas, qual a razão de tais tensões? Um 

certo estilo de vida? Um aparelho administrativo, embora em franca evolução, de curto 

alcance, insuficiente para a dimensão dos Estados? 

Na modéstia opinião do autor desta tese, esse ímpeto expansionista da EHo não terá 

sido desencadeado por pressões demográficas, embora elas pudessem existir em 

determinados espaços urbanos, mais especificamente, nas urbes industriais. A 

globalização, onde se reconhece algum protagonismo aos portugueses no seu ímpeto 

inicial, já teria sido pensada e seria implementada mais tarde ou mais cedo. Com o 

avanço das técnicas de navegação a expansão marítima poderia ter começado cerca de 

um século mais cedo (Marques, 1997; pp 225). Os investigadores tiveram um papel 

fulcral na expansão da EHo para ‘outros mundos’, assim como os financiadores das 

expedições. Por toda a Europa, o ouro e a prata seriam a principal forma de riqueza, de 

financiamento das suas empresas. As políticas económicas consistiam, muitas vezes, 

num proteccionismo exagerado, chegando à proibição da exportação de ouro, como foi 

o exemplo da Espanha (Cameron, 1989). Crescia a ‘fome’ pelo ouro (Marques, 1997 e 

Cameron, 1989). As probabilidades de fortuna além-mar eram cada vez mais fortes, 

contudo, o investimento, tal como o seu risco, era colossal. 

Especulemos um pouco sobre o mecanismo de investimento na expansão ultramarina. 

As primeiras expedições partiriam para um mundo completamente desconhecido como 

batedores geográficos. Retornos positivos imediatos sobre o investimento seriam 

praticamente impossíveis. Só as expedições posteriores, já fornecidas de conhecimento 

da geografia e das necessidades tecnológicas é que poderiam começar a recuperar 

alguns custos.  
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Caso tal investimento fosse realizado directamente pelos detentores de capital que, 

embora também desejassem tais informações e recursos, não desesperavam por eles, 

seriam perdas sem retorno. Se os empreendedores dessas expedições não detivessem o 

capital necessário, teriam de o pedir emprestado, enfraquecendo o seu poder num 

momento, com a expectativa de o multiplicar no futuro. O capitalista ficaria garantido 

sob vários aspectos mesmo que o contracto de crédito/dívida não fosse cumprido em seu 

prejuízo. Pelo menos, o povo e a terra do estado empenhado estariam sempre lá como 

‘lenders of last resort’.  

Se o capitalista vier a constatar, no decorrer da operação, que poderia ter feito o 

investimento directo, capturando rendas maiores do que o juro, ele pouco se importará 

com isso. Uma vez que aumentou o poder (que antes já era maior) sobre o seu devedor, 

pode facilmente capturar-lhe essas e outras rendas pela coação e pela captura das 

informações e das rotas alcançadas.  

Os italianos eram muito ricos e versados em finanças, pelo que poderiam ter bons 

ganhos com empréstimos de capital e de técnicas, uma vez que seriam também grandes 

conhecedores das técnicas de navegação. As suas ligações à Europa do norte seriam 

muito difusas e seculares, pelo que faziam de ‘placa giratória’, de intermediários entre 

as nações periféricas e as mais centrais, em todo o tipo de transacções. Os italianos 

financiaram muitas expedições espanholas e portuguesas durante a expansão marítima 

(Marques, 1997). 

De facto, um país pequeno, com pouco poder, poucos recursos, com uma economia 

pouco desenvolvida, sem o fulgor do avanço tecnológico da Europa avançada, mas com 

o espírito de conquista expansionista ‘tipo EHo’ (em desespero ou não) seria desejável 

para tal empresa. Portugal reunia todas as condições para ‘cair’ neste jogo de poder, o 

que pode ter acontecido. Monopolizámos num curto prazo, ao mesmo tempo que todas 

as rendas fluíam para os nossos credores, com uma tecnologia de guerra e uma indústria 
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transformadora muito mais avançadas. Nunca monopolizámos, de facto, detivemos um 

monopólio monopolizado pelos nossos credores.  

Os historiadores, na sua generalidade (Cameron, 1989 e Marques, 1997), apresentam 

outras razões que consideram mais determinantes para o movimento de expansão dos 

portugueses: o posicionamento geográfico; a herança tecnológica dos romanos e dos 

muçulmanos com alguns melhoramentos locais; a necessidade de ouro e de outras terras 

para desenvolver a economia; o conhecimento dos mares pelos pescadores. No entanto, 

poderemos verificar todas estas condições e mais algumas noutros países (muito) mais 

poderosos, o que justificará a nossa suspeita. Nenhum nega as dificuldades não só 

económicas mas também militares, tecnológicas, demográficas, administrativas, etc., de 

Portugal, antes, durante e depois dos descobrimentos (Cameron, 1989 e Marques, 

1997). Nem a sua dependência de financiamento externo. Embora estes autores não se 

refiram a qualquer tipo mecanismo de financiamento semelhante ao acima apresentado 

em molde especulativo, fornecem dados importantes para a sua dedução. 

 

iv. Cruzamento de conceitos 

Esta especulação terá surgido na construção da ideia de uma EHo ávida pela extensão 

do seu domínio, num processo de conformação da Natureza aos moldes da sua ciência. 

O motivo principal da sua investida expansionista terá sido: o aumento do poder de 

dominação sobre a humanidade e sobre a Natureza; pelo medo e pela negação de coisas 

tão naturais como a morte; pela avidez de ‘conhecimento’; pela pressa na conformação 

de verdades para eliminar os fantasmas que povoam o ‘desconhecido’; e para suplantar 

as forças Natureza. 

Os conceitos de Natureza e Ecossistema encontrar-se-ão cruzados como conceito de 

Poder. De facto, conforme já desenvolvido acima, poderemos considerar que todos os 

conceitos, uma vez que são formados num determinado contexto moral, são conceitos 



 
 

39 

 

cruzados com o conceito de poder. As investigações de Foucault ajudam-nos a perceber 

esta ideia18. 

O Poder consiste, portanto, num determinado acesso aos elementos naturais e humanos. 

Este poder de alcance, ou de dominação, será, em ‘1ª e última instância’, poder 

beligerante investido no controlo desses elementos. De facto, na definição de poder, a 

força física será a primeira a entrar, seja exercida por corpo transformado ou não, por 

máquinas ou pela ‘alta finança’. Nesta perspectiva, a maior força física conhecida é a da 

Natureza que, em boa verdade, desconhecemos. Assim, todo o poder deriva ou é 

‘inspirado’ pela força física primária que é exercida por corpos não transformados pela 

EH. Se esses corpos forem, como são, transformados ou equipados com técnicas que 

aumentem essa força, ela nunca deixará de ser física. A guerra (armada ou não) é a 

medição dessa força física entre elementos que se predispõem ao confronto na disputa 

de poder entre si e sobre os outros. 

 

v. A guerra na sociogénese da EHo 

As ‘disposições’ sociogenéticas da EHo, ao que parece, estão na base da sua investida 

global. O mecanismo monopólico proposto por Elias (Elias, 1939) ilustra bem a 

‘natureza’ aglutinadora da EHo, contudo, não inclui o desejo de dominação e 

‘conhecimento’ da Natureza como elemento activo no seu funcionamento, motivado 

pelo assombro que esta lhe provoca. Este mecanismo monopólico funciona entre 

homens que sabem o que é o poder e que o exercem numa redoma social, alheados e 

                                                             
18 Saliente-se que as referências desta tese, tal como das outras, estão sujeitas à interpretação de quem a 
produz; se esta interpretação é boa ou má, muito enviesada ou mais alinhada com sua interpretação 
generalizada, deixa-se tal avaliação para quem a quiser fazer; a preocupação principal ao usar uma 
referência será o devido respeito aos teóricos enunciados; esse respeito será alcançado com a partilha de 
um objectivo comum: a compreensão da acção EH, tentando denunciar os seus jogos ardilosos, o seu 
egoísmo e a mentira, mas também a sua solidariedade comunitária; se algo de novo e válido aqui for 
produzido, melhor mas, será um resultado, se não impossível, pelo menos obscuro 
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virtualmente deslocados da Natureza que vão ‘personificando’ por conveniência, sem 

nunca lhe reconhecerem qualquer consciência. 

Será a guerra um estado próprio ou uma essência da EH? Ao que tudo indica, as 

sociedades formadas pela EHo, têm a guerra como estruturante dos vários pilares que as 

suportam, equilibram e fazem funcionar. Essa estrutura terá sido erigida por comandos 

científicos ao serviço de deus ou de algum senhor mais bem assentado. A guerra parece, 

de facto, ter sido imposta autoritariamente pelas elites de poder na génese das 

sociedades modernas da EHo. 

Vejamos o tempo da formação dos Estados europeus, das lutas internas e internacionais, 

entre nobres com seus séquitos e tropas, contratados ou por conta própria: enquanto o 

povo ‘cavava na terra’, os exércitos, fossem eles do rei, do senhor ou de alguma legião 

estrangeira, invadiam as suas casas para recrutar guerreiros ou fazer escravos e os seus 

celeiros para tributar ou saquear mantimentos. Os beligerantes partiam e o povo 

continuava ‘cavando a terra’ depois de remediar os estragos da ‘caçada’ (Cameron, 

1989).  

Quando o rei cobrava impostos por todo o reino era sinal de guerra eminente. Este saque 

generalizado e intensivo implicava uma logística nada fácil para a época. Os reinos já 

seriam demasiado grandes para um controlo centralizado eficiente (Elias, 1939 e 

Cameron, 1989). O acesso aos tributáveis era difícil devido ao fraco alcance directo por 

parte do rei. O poder central necessitava de aliados para armar o seu braço fiscal, a 

quem recompensava com a concessão de poderes, terras e almas, em detrimento dos 

seus. A tendência seria para um equilíbrio tenso de poderes entre os vários ‘reis’ de um 

reino. No entanto, este estádio em que os líderes têm mais ou menos a mesma força, é o 

mote para o deflagrar de lutas internas, em ‘livre concorrência’, pelo poder central de 

um reino em definição (Elias, 1939). Poder que será, se o ‘mecanismo monopólico’ 

funcionar, finalmente atingido por um grupo reunido em torno do mesmo rei, no 

governo do mesmo estado. O discurso de Elias (1939) sobre a queda da dinastia 
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carolíngia, a ascensão dos sucessores de Hugo Capeto e as suas lutas com os normandos 

Plantagenetas no delineamento e na centralização do poder em França, ilustra bem estes 

movimentos centrífugos e centrípetos no estabelecimento do monopólio estatal. 

Correndo no sangue da formação dos governantes, propulsora dum desenvolvimento 

tecnológico rápido, assustador e com grande poder de explosão, a guerra fará também 

parte de um modo de pensar a vida da EHo. As ciências modernas da EHo são ciências 

subsidiárias dos avanços feitos nas investigações motivadas pela guerra e pela 

exploração da Natureza e da humanidade. Serão financiadas pelos que mais poder 

detêm e mais poder ambicionam. A qualidade de vida mais desejada é proporcionada 

por essa tecnologia ‘de ponta’ que não passa de uma tecnologia bárbara, uma tecnologia 

de lutas manchada com o sangue indiferenciado das massas. Os cientistas desprezaram 

os efeitos das suas ‘descobertas’ e desenvolveram um discurso científico que 

rapidamente se afastou da Natureza. Dedicaram-se, grosso modo, à delapidação de 

recursos naturais e humanos em prol de um poder transitório, que é apenas poder em 

espíritos alienados na veemência. 

 

vi. A modernização do exercício do poder 

A ambição de poder deverá basear-se numa constante preparação para essa guerra 

contínua e estruturante da EHo. Se a dominação é aceite ou não, pouco interessa, uma 

vez que é imposta, mais ou menos violentamente, consoante a dose necessária de força 

para o controlo de uma determinada situação, por quem detém o controlo dos meios 

principais dessa guerra. Este discurso ‘historicista’ em que a guerra ocupa o lugar 

central dos mecanismos dos vários processos sociais dos povos do mundo, mais 

particularmente, da Europa avançada, poderá negligenciar outros aspectos também 

importantes nesse processo, no entanto, observando ‘a olho nu’, o que parece mais 

determinante é a guerra. Haverá povos mais ‘guerreiros’ do que outros, haverá até 

alguns que não procuram o conflito, não desejam a guerra. 
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A EHo insinua, actualmente, que não deseja a guerra (quem a deseja?), embora dela 

dependam os seus métodos. No entanto, o seu discurso só é de paz há bem pouco 

tempo. Tal como Polanyi nos avisa (Polanyi, 1944), na análise que faz dos ‘Cem anos 

de Paz’ na sua obra ‘A grande transformação’: antes deste período de paz (fortemente 

armada e com a supressão da liberdade), a guerra seria considerada, oficialmente, como 

necessária à manutenção do equilíbrio de poder. No tratado de Utrecht a guerra foi 

eleita como essencial à protecção tanto dos fracos como dos fortes (Polanyi, 1944). No 

início do século XIX o discurso, ou os objectivos que explicita, ter-se-á modificado 

radicalmente. A paz passou a ser considerada essencial para os importantes 

desenvolvimentos tecnológicos da Revolução Industrial que terão sido reforçados pela 

Revolução Francesa consagradora de direitos e deveres universais. Os ‘negócios 

pacíficos’ passariam a ser considerados de ‘interesse universal’.  

De facto, a guerra nunca terá parado durante esta paz armada. Os movimentos de guerra 

na Europa, entre as nações mais fortes, seriam contidos pelo seu interesse comum nos 

proveitos do desenvolvimento industrial associado à expansão colonial. As investidas 

destabilizadoras das nações mais fracas, atentando contra a égide da paz e do 

crescimento económico, seriam controladas pelas mais fortes que as ‘neutralizavam’ 

com relativa facilidade (Polanyi, 1944). A paz seria uma responsabilidade ‘superior’ dos 

países mais potentes que impunham a paz, com o velho mecanismo do equilíbrio de 

poder: a guerra. Contudo, uma guerra latente. Deste modo, a guerra terá voltado ao 

discurso de poder, agora legitimada pela causa nobre que defendia: a paz. 

Matternich (citado por Polanyi, 1944; pp 21) postulava que ‘os povos desejam em 

primeiro lugar a paz em detrimento da liberdade’. De resto, parece um desejo real dos 

povos. São os que mais perdem com a guerra, logo, serão os primeiros a zelar pela paz, 

nem que seja em detrimento da sua liberdade e em prol da ganância das suas elites. 

Esses povos, sucessivamente truncados por ‘guerras contínuas entre sócios mutáveis’ 

(Polanyi, 1944; pp 21), preferem, de facto, ser controlados em ambiente de paz do que 

mutilados em plena guerra. Não será nada fácil verificar as necessidades da guerra. 
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Parece desencadeada por elites de poder em prol dos seus interesses, no entanto é-lhe 

necessário um exército, uma parte activa do povo no seu desenvolvimento. Se o povo 

não quer a guerra, porque é que luta por interesses que não são os seus? A sua 

mobilização é essencial para que a guerra seja bem sucedida e dê bons lucros aos que 

nela investiram. Qual é o ganho do povo depois de feitas as contas pós-guerra? Pouco, 

muito pouco (ou negativo depois de contadas as perdas), nem poderia ser mais para não 

enfraquecer o poder central. O povo concorda. Seria um disparate diluir os ganhos da 

guerra, ou de qualquer outro investimento, directa ou indirectamente, num povo inteiro. 

Debilitaria o poder da nação que deverá estar concentrado num punhado de homens 

destemidos e determinados na protecção da sua riqueza e do seu povo. Paradoxalmente, 

essas elites sempre desbaratam a ‘sua’ riqueza ‘pública’ em guerras e outros luxos 

cobiçados pela maioria dos governados. O desejo pelo poder luxurioso e a prática da 

guerra no seu alcance precipitam a destruição de tudo. 

 

2. Conceitos Derivados: conceptualização moral 

 

a. A dádiva 

Perante uma análise da dádiva e da ‘sua’ contrapartida será fácil prever um 

bloqueamento moral dessas duas coisas resultante da perspectivação, inevitavelmente 

subjectiva, enformada pelo contexto em que se apresenta. Assim, para melhor as 

compreender, será necessária uma desconstrução destes dois conceitos até à sua 

recíproca nulidade, mediante uma possível percepção objectiva da complexidade do 

processo global. 

A construção conceptual da dádiva e da contrapartida causa o seu afastamento real. 

Nesta proposição, estes dois conceitos, não só estão relacionados como poderão 

significar o mesmo. A coincidência de aparentes opostos fará parte da essência das 
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coisas pensadas pelas pessoas (Mauss, 1950), contudo, o processo de classificação 

dificulta a compreensão dessa essência porque destrói a sua complexidade holística. A 

separação da dádiva da contrapartida (num contexto de formação moral do conceito) 

fixa e amputa, num momento de troca, um processo contínuo, dinâmico e complexo.  

A sua interpretação dinâmica supõe que uma dádiva coincida com uma contrapartida e 

vice-versa. Não porque quando se dá alguma coisa se espera outra em troca mas, porque 

essa dádiva é já uma contrapartida em si.  

A dádiva e a contrapartida são classificadas e identificadas, nos procedimentos normais 

em vigor, como opostas, cumulativas e sequazes num movimento positivo a partir de 

um ponto determinado por conveniência. No entanto, uma dádiva num sentido poderá 

significar uma contrapartida noutro, dado que os intervenientes serão múltiplos e, na sua 

maior parte, desconhecidos. Goudbout (1992) defende que o dom, sendo um fenómeno 

primário na estruturação das relações sociais, não deve ser interpretado à luz de 

analíticas economicistas ou sobre redes de poder que desvirtuem as suas significações 

sociais. Ora, nesta tese, tem-se a convicção que, qualquer movimento de troca no 

âmbito do dom, tal como é pensado por Godbout, expõe a ascendência de uma das 

partes num determinado intercâmbio, um (des)equilíbrio de poder. Além de ganhar, 

necessariamente, valor prático de mercado, pelo menos, assim que é tornado público. 

Esta posição teórica está mais próxima de Mauss (1950), que não descarta o poder e o 

mercado da dádiva praticada.  

Contudo, á parte das perspectivas de Godbout, Mauss e outros, e ensaiando uma análise 

possível dos seus movimentos globais com extracção do seu substrato moral, a dádiva e 

a contrapartida perdem o seu valor conceptual porque: são coincidentes; têm 

ambivalência plurívoca; acontecem na circulação directa e indirecta de vários tipos de 

coisas; entre seres interdependentes residentes no Ecossistema Terra. Ora, na 

imaginação sustentadora da civilização ocidental, onde o poder e o capital são 
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preponderantes, nem esta compreensão do dom, nem a de Godbout, tem resultados 

práticos.  

Nesta tese, sugere-se que o ponto de partida para a reconstrução teórica da dádiva e da 

responsabilidade seja o mesmo da chegada: o Ecossistema Terra. Tentar-se-á 

desenvolver trabalho para ajudar a (re)construir um rumo científico alternativo ao 

moderno ocidental. Parte-se do pressuposto que para tal é necessário, além de toda uma 

revisão e clarificação de conceitos, que o Ecossistema Terra seja ‘sujeito’ e não 

‘objecto’ no desenvolvimento do conhecimento da EH. Parece uma rotação difícil, 

senão impossível, aos ‘nossos olhos’ mas, abrindo esses ‘olhos’ com ‘outra cabeça’, 

podemos ‘ver’, além de outras evidências: que existiram e ainda existem sociedades 

onde o Ecossistema é central no comando das suas actividades, onde será o Ecossistema 

fundamentar a estrutura das regras sociais; que o corte profundo, quase radical, com o 

Ecossistema, essencial na metodologia da ciência moderna das sociedades europeias 

mais ‘avançadas’, terá ocorrido há, mais ou menos, cinco séculos, o que é pouco; que 

dentro dessas sociedades modernas, como que numa estrutura social paralela formada 

em rede, haverá ainda grupos de pessoas em que o Ecossistema é o principal regulador 

das suas vidas. 

 

i. A Natureza e as coisas dadas 

As coisas que circulam entre pessoas podem ser consideradas inertes, logo manietadas 

como objectos, ou como dádivas ‘pessoais’ da Natureza aos homens, logo ‘recheadas’ 

de uma espiritualidade própria imanente dessa Natureza que dá. 

Na primeira situação as coisas que circulam ‘carregam’ apenas, além do seu valor 

material, o ‘espírito’ do credor. Trata-se de uma reciprocidade dual, directa, a curto 

prazo e reservada aos humanos. Na segunda, o possuidor da coisa ‘dada’ pela Natureza, 

lança-a nas redes sociais humanas num movimento circular que fará retornar outra coisa 
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em retribuição. O dador humano será um agente da Natureza, a dadora da vida. O 

retorno do espírito da coisa dada (o hau das sociedades maoris, por exemplo) ao 

primeiro donatário ‘acalmará’ o ‘espírito da Floresta’ (Mauss, 1950).  

A ritualização da dádiva seria muito consolidada nas sociedades antigas (indo-

europeias) e nas ‘arcaicas’ contemporâneas. A grande quantidade de termos figurativos, 

inerentes ao sistema da dádiva utilizados na Melanésia, indica a sua conservação e o seu 

profícuo desenvolvimento (Mauss, 1950). 

No caso específico das ilhas Trobriand, relatado por Malinowski no ‘Argonautas do 

Pacífico Ocidental’, o comércio inter-tribal e intra-tribal seria designado por kula. O 

kula seria um comércio de ‘ordem nobre’ praticado pelos chefes, entre tribos, clãs e 

aldeias. Neste kula protocolar, trocar-se-iam objectos simbólicos, muito valiosos, cada 

um com a sua personalidade, com a sua vida interna. Os objectos mais importantes 

destas ‘trocas-doação’ seriam os vaygu’a que Mauss considera uma ‘espécie de moeda’ 

(Mauss, 1950; pp 94).  

Haveria dois tipos de vaygu’a a circular pelas ilhas Trobriand: os mwali (pulseiras) e os 

soulava (colares), com sentido de circulação distintos: os primeiros de oeste para leste; 

os outros de leste para oeste. Enquanto estes vaygu’a permanecem nas tribos, são 

motivo de ostentação e orgulho. Como têm uma individualidade própria, uma 

‘personalidade, uma história e mesmo um romance’ (Mauss, 1950; pp 95), são 

‘baptizados’. Alguns trobriandeses chegam mesmo a adoptar os seus nomes. Os vaygu’a 

têm até propriedades reconfortantes e calmantes: ‘colocam-se sobre a fronte, sobre o 

peito do moribundo, esfregam-se sobre o seu ventre (…)’ (Mauss, 1950; pp 95). O 

próprio contrato19 é influenciado pela natureza dos vaygu’a mas não só. Todos os 

pertences (ornamentos, armas) do companheiro são de ‘tal modo animados, de 

sentimento, senão de alma pessoal, que eles próprios tomam parte do contracto’ (Mauss, 

1950; pp 95). 

                                                             
19

Mauss deverá referir-se aqui ao contrato de casamento 
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Este cerimonial de troca dos vaygu’a entre chefes no kula nobre, não existiria no 

mercado de trocas de mercadorias úteis e correntes (peixe, esteiras) chamado gimwali. 

Contudo, o gimwali seria praticado, além do kula, nas grandes feiras inter-tribais ou 

‘nos pequenos mercados do kula interior’ (Mauss, 1950; pp 93). Apesar dos 

procedimentos do gimwali serem considerados ‘indignos’ do kula, por constarem de um 

regateio exagerado das coisas entre as partes, eles são inspirados nos procedimentos 

protocolares do kula. Os produtos trocados, não desprovidos de individualidade e de 

uma forte ligação com a Natureza, estão inseridos num sistema de dádivas em tudo 

idêntico ao kula.  

Goudbout estabelece um paralelismo entre o kula internacional e as comitivas 

presidenciais das actuais visitas de Estado. Enquanto os presidentes trocam presentes e 

galhardetes (kula), as suas comitivas, compostas de empresários de referência, 

estabelecem parcerias e negócios importantes para a nação (gimwali). Há, de facto, uma 

semelhança de fachada mas, tudo o resto é diferente.  

Na economia da EHo, as coisas trocadas, são desprovidas de ‘personalidade’ e de 

qualquer ligação à Natureza explicitadas no acto de troca. São tratadas por um sistema 

abstracto de mercado, em que o único espírito que as nutre é a memória da transacção 

na forma de dinheiro ou de objecto.  

No sistema de dádivas arcaico, as coisas além de terem uma personalidade, têm nome 

individual, alma própria, mesmo que sejam semelhantes. No círculo da dádiva, circulam 

coisas concretas num sistema concreto de trocas em que a Natureza é a 1ª doadora e o 1º 

donatário humano é um agente dos seus desígnios. 

Note-se que nas sociedades arcaicas onde a Natureza e as coisas têm uma 

espiritualidade própria inacessível ao conhecimento humano, essas coisas são pouco 

transformadas pelas suas actividades. Conservam as suas características primárias 

naturais. Nas sociedades modernas e desenvolvidas, onde a Natureza e os seus 

elementos foram ‘impessoalizados’, essas coisas são sujeitas a múltiplas transformações 
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que lhes apagam quaisquer vestígios naturais. O ‘espírito da Floresta’ não é visível 

numa folha de papel. 

 

ii. Economia I: esvaziamento material e espiritual da Natureza e das suas 

dádivas 

Considerando a dádiva como a base de todos os movimentos de troca entre a Natureza e 

a EH e entre os elementos desta, a economia resultará da decomposição do sistema de 

dádiva, ou do conceito de dádiva. Assim, o sistema económico é construído pela EHo 

baseado em contratos entre os seus elementos. A Natureza não estará dotada de 

racionalidade neste sistema, logo não entra como parte contratante. A EHo sobrepõe-se 

à Natureza pelo conhecimento que desenvolve no esvaziamento da sua ‘espiritualidade 

própria’. No sistema de dádiva, a Natureza não é afastada deste ‘negócio’, muito pelo 

contrário, além de ser uma das partes do contrato de dádiva, ‘supervisiona’ o 

cumprimento do contracto entre os elementos naturais humanos e não humanos.  

A dádiva é um facto social total (Mauss, 1950) não só porque nela participam todas as 

instituições sociais, mas também na medida em que é a Natureza, o ambiente da acção 

humana, que estipula os termos do sistema da dádiva. Parece estranho (ou não) pensar a 

Natureza como ente normalizador de uma sociedade. As normas serão sempre 

comandadas e executadas pelos elementos dessa sociedade. Contudo, podem ser 

construídas e executadas em sociedades que não discutem o poder superior da Natureza, 

ou noutras que medem forças com Ela.  

A consideração deste posicionamento poderá clarificar o que se entende como economia 

natural. O conceito de economia natural emerge do conceito de economia que por sua 

vez provém do conceito de dádiva. Ora, a formulação deste conceito ‘filho’ (economia 

natural), denuncia um retorno deficiente ao conceito ‘mãe’ (dádiva). A extracção do 

conceito de economia do sistema de dádiva acanhou este sistema, relegando-o para 
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actividades informais, familiares. Deste modo, a dádiva deixou de fundamentar os 

movimentos de troca fora desses circuitos familiares, dentro de um determinado sistema 

de mercado.  

O conceito polémico de ‘economia natural’ tem sido alvo de muitas discussões teóricas. 

Uns não querem ouvir falar disso porque entendem que não existe (Mauss, 1950), 

outros admitem-na em sociedades da alta idade média, em que as trocas seriam directas, 

onde a divisão de funções e as interdependências seriam muito reduzidas e o dinheiro 

praticamente inexistente (Elias, 1949). Damos razão a ambos, contudo, nesta tese atesta-

se que o conceito de ‘economia natural’ será uma espécie de retorno do conceito de 

economia à moralidade do sistema primário da circulação e consumo das coisas: o 

sistema de dádiva. A economia natural identificada por Elias poderá localizar algumas 

sociedades, ou melhor, comunidades tardias dentro das sociedades em transformação da 

EHo, que funcionariam ainda num sistema primário de dádivas, contrapartidas e 

retribuições. 

 

iii. Economia II: do medo do fim que precipita a morte 

Economia terá a ver, em princípio e segundo a generalização do seu conceito, com a 

gestão do consumo dos recursos (escassos, ao que parece). Relativamente aos recursos 

‘dados’ pelo Ecossistema, este processo de consumo é bastante intermediado por 

transformações industriais na economia praticada pela EHo. As matérias-primas são 

sucessivamente transformadas em produtos que, a cada transformação, se afastam cada 

vez mais das origens, até serem consumidas. Mesmo depois do seu consumo, as suas 

‘cascas’, continuam muito desintegradas do meio que lhes forneceu a energia primitiva, 

alterando-o ad eternum.  

Além dos primeiros gastos de energia útil no consumo directo, na simples extracção dos 

elementos naturais ‘fornecidos’ pelo Ecossistema, a EHo: gasta mais na sua 
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transformação; ainda mais nos consumos intermédios de outros produtos transformados 

ou de outras matérias-primas; ainda mais no seu consumo final; ainda mais com o seu 

‘fim de linha’ que o Ecossistema teima em não assimilar sem que se ressinta duma 

penosa readaptação (mais energia gasta) e até degrade radicalmente (ainda mais e mais 

energia ‘queimada’) (Georgescu-Roegen, 1973).  

A energia improfícua devolvida por cada momento de sintetização da EHo não é 

reutilizável de modo compensador para o Ecossistema. Os meios técnicos modernos e 

caros entretanto inventados para o efeito não servem, porque despendem muita energia 

útil nesse processo de reaproveitamento do ‘lixo’.  

A energia dissipada, inviável à vida tal como a conhecemos, acumula com o consumo 

de energia primária e este, por sua vez, aumenta com essa acumulação de energia 

dissipada. Por outro lado, o consumo de energia primária aumenta com a sua escassez. 

Esta reincidência incremental da entropia nos processos biológicos produz efeitos tipo 

‘bola de neve’ (ou de desperdício). Desta perspectiva, não será difícil prever o fim dos 

recursos do Ecossistema Terra que grande falta nos fazem à vida conhecida e o início de 

um outro com recursos que desconhecemos.  

A economia praticada pela EHo, não tem demonstrado tanto interesse pela conservação, 

acumulação e pela produção de energia primária de forma compensadora para o meio, 

como pela acumulação de fortuna e lixo que nem aos seus produtores convém. As 

coisas e os modos da sua troca, nesta economia, já não fazem parte da Natureza 

‘gestora’ da vida. São produzidas e controladas pela espécie que força a observação das 

suas leis. A economia da EHo não trata, de facto, da gestão dos recursos ‘escassos’ e 

‘dados’ pelo Ecossistema, como se diz que faz. Ela inflama a sua transformação e 

consumo como se fossem ilimitados.  

Porquê? Se o medo do fim, o medo da morte é um dos motores primordiais da vontade 

humana? Se no seu comportamento ‘anal-sadista’, o burguês entesourado, maximiza a 

energia dos alimentos pela retenção de fezes (Fromm, 1970)? Será porque já não se 
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acredita numa recuperação da Terra? E nesse pânico perante a derradeira escassez, a 

fome, a morte própria, se estimule (num despropósito tresloucado) a sua acelerada 

destruição? Ignorando as gerações futuras que são as gerações dos seus filhos? A 

economia da EHo, nos tempos que correm, parece mais bem fundamentada pela 

sofreguidão desregrada no consumo do que se pensa estar a acabar (e está mesmo), do 

que pela gestão da escassez dos recursos a pensar num futuro sem ‘nós’.  

 

iv. Economia III: da indústria dos desejos e dos desejos da economia 

E as outras economias que ainda não estão nem perto nem longe de atingir os volumes 

de energia dissipada produzida pela da EHo? E os grupos de indivíduos que, vivendo 

dentro de uma economia ‘tipo EHo’, têm níveis de consumo equiparados aos das 

economias subdesenvolvidas? Chegarão alguma vez, caso assim pretendam e se lhes for 

permitido, a ter a ‘qualidade de vida’ das classes mais abastadas?  

Os níveis de consumo global e as bitolas de qualidade de vida estão cada vez mais 

definidos ao mesmo tempo que se toma a consciência dos graves impactos do 

desenvolvimento na sustentabilidade dos recursos naturais (vitais). Por conseguinte, 

urge aos ‘grandes políticos do mundo’ uma gestão e manutenção das assimetrias, dado 

que não haverá vontade ou possibilidade de as anular. A ‘economia’ mundial praticada 

tenta calcular e depois vincar as assimetrias de modo consensual para não ‘acordar as 

massas’.  

Para que tamanhas injustiças, ou logros, sejam toleradas é necessário desenvolver uma 

economia que intervenha directamente na mente das pessoas, uma economia 

psicossocial, capaz de produzir necessidades, preferências e sonhos. A produção do 

desejo de ser rico, de ter uma certa qualidade de vida percepcionada nos grupos 

abastados, por parte dos não ricos que só por sorte (ou azar) na lotaria o conseguiriam 

ser, é um dos meios para subordinar as massas perante as assimetrias que sofrem. 
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A economia da EHo anunciada, por exemplo, como uma gestão integrada das 

actividades de consumo humanas (transformativas ou não) para atingir um equilíbrio e 

sustentabilidade tanto da EH com do seu Ecossistema, é precisamente o contrário: é 

uma ferramenta do poder que determina e distribui posições, consensualmente, 

assimétricas aos seus elementos, perante a degradação contínua e em aceleração 

descontrolada dos recursos ‘dados’ pelo Ecossistema. Recordemos que, nesta economia 

de posse legítima se roubam as pessoas e o Ecossistema à descarada e dentro da lei. 

Roubar as pessoas que ‘aceitam as regras do jogo’, ainda vá que não vá mas, delapidar, 

esburacar, estropiar, extinguir os outros elementos do Ecossistema é duma estúpida 

vilania. Trata-se, portanto, de uma economia destruidora do Ecossistema perpetrada por 

descompensados vilões torturadores que ‘melhoram’ as massas como quem ‘melhora’ 

um animal doméstico.  

A tecnologia reclamada por fortes investimentos tanto para acelerar a exploração dos 

recursos naturais como para dispensar mão-de-obra humana é um instrumento dessa 

economia que, numa inversão de papéis, já controla a própria economia. Essa tecnologia 

como que se auto produz e produz o homem. Sendo a economia um instrumento de 

poder que é instrumentalizada pela tecnologia que a EHo criou, esta, por sua vez e 

apesar de ainda ser necessária para manobrar as máquinas, já será instrumento daquela.  

Digamos que a EHo subjugou as suas preferências e vontades às técnicas industriais e 

financeiras que alcançou a partir da Revolução Industrial. Portanto, na prática, à frente 

da gestão das acções da humanidade, sejam elas de produção ou consumo não importa 

do quê, já não temos nem a EHo nem a sua economia mas, a tecnologia avançada. 

 

b. Responsabilidade 

Considerando um desenvolvimento processual, histórico, da EHo (em que esta se vai 

formando em camadas sobrepostas inter-comunicantes ou não), poderemos arriscar a 
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ideia de que a institucionalização recente da ‘Responsabilidade’ poderá resultar de um 

embuste antigo da noção de responsabilidade. Possivelmente, este ‘novo’ conceito 

reverteu do processo da rotação hierárquica dos sujeitos, homem e natureza, na 

abstracção da EH, na sua demarcação da Natureza. A génese do antropocentrismo: o 

homem no centro de tudo. 

  

i. 1º Momento (uma arqueologia tentada) – Período helénico 

No entanto, nem todo o homem e muito menos a mulher, que entretanto deverá ter sido 

despojada do seu ‘trono’ matriarcal com o advento do patriarcalismo (Bachofen, 1897): 

Ao centro, apenas o ‘homem livre’. Nos escassos discursos escritos da antiguidade que 

subsistiram, directa ou indirectamente, até hoje, é clara a definição e ostentação das 

características essenciais do ‘homem livre’ no governo, não só da oikos e da cidade, 

mas de toda a realidade, pelo equilíbrio da qual seria responsável (Foucault, 1984). A 

mulher terá, na Aeconómica de Xenofonte (Foucault, 1984), um papel fundamental na 

gestão da ‘casa de Isómaco’. Sendo responsável pelo bom desempenho das suas tarefas 

domésticas, tem o mesmo peso que o homem no sucesso da governação da oikos, no 

entanto, será este o responsável máximo, uma vez que o é também pela ‘educação’ da 

‘sua’ mulher. Este patriarcado com origens remotas (Bachofen, 1897), embora tenha 

ganho maior intensidade e ‘outras roupas’ a partir do século XVII, nunca terá deixado 

de se desenvolver de forma absoluta.  

Assim, a necessária ligação biológica primária da mulher (a mãe) à Natureza pelo ato de 

gestação continuada nos seus cuidados de assistência à criança recém-nascida, terá sido 

enfraquecida nesse processo sociogenético patriarcalista. Deste movimento, deverá ter 

resultado a ‘masculinização’ da mulher constatada presentemente (Fromm, 1970). Esta 

‘nova’ condição da mulher, desgarrada da sua Natureza primária, participa da mutação 

bio-social da EHo no seu todo. Nesta mudança, a Natureza dos elementos humanos e 

não humanos vai sendo substituída por elementos ‘artificiais’ resultantes da 
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transformação que esta lhes inflige. Ora, dentro das ideias acima expostas, este 

mimetismo da Natureza por parte das ciências humanas (de salientar o papel da 

cibernética que denuncia a descarada ambição de imitar e superar a própria Natureza) 

reflecte esse contínuo afastamento da EHo em relação à sua Natureza primária, para se 

reconstruir com elementos dessa Natureza transformados pelas suas actividades. É um 

processo de transformação e subjugação da Natureza, típico da EHo, que vai 

assimilando um outro, típico de outras sociedades ditas ‘subdesenvolvidas’ ou 

‘arcaicas’, subalterno à Natureza que preza pela sua conservação. 

De regresso à ‘Casa de Isómaco’ da Aeconómica de Xenofonte, referenciada por 

Foucault na sua ‘História da sexualidade’ (Foucault, 1984). Aí as responsabilidades 

seriam conferidas pela Natureza. Tanto o homem como a mulher teriam funções 

específicas e adequadas à ‘sua natureza’, ao ‘seu corpo’: o homem no campo; a mulher 

em casa. Se essas funções fossem alteradas, atentar-se-ia contra o nomos (lei) e 

incorrer-se-ia no castigo dos deuses (Foucault, 1984). Ora, esta noção prática e remota 

de responsabilidade do homem e da mulher numa casa rica e exemplar, não foge muito 

ao que ainda se passa hoje com a EHo, mas desta feita, na generalidade das casas.  

De facto, parece que a moral fundamentada numa percepção patriarcal da Natureza, já 

se levanta desde o período pré-helénico. Se este período for o mesmo da formação das 

primeiras cidades, após um processo de sedentarização de grupos ou pequenas 

comunidades, corresponde também à fixação do homem que, antes, estaria muito 

ausente do acampamento em campanhas de caça ou reconhecimento. Nesta altura a 

agricultura e a criação de animais domésticos já estariam suficientemente desenvolvidas 

para o estabelecimento de uma ‘residência fixa’. Com a força física do homem agora 

mais presente, poderiam ser erguidas e defendidas as primeiras cidades cercadas 

(Morin, 1973). 

Dentro desta lógica de construção teórica, considerando que a mulher teria sido 

essencial para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária durante o período 
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nómada, fica-se com a ideia que ela teria funções operacionais nessas novas actividades 

muito antes da fixação do homem no acampamento. Assim, a concepção de Xenofonte 

de que é da ‘natureza’ da mulher ficar em casa à espera que o homem lhe traga os bens 

produzidos para esta gerir, em conformidade com a educação que lhe foi prestada pelo 

marido, será já uma ideia moral que altera essa Natureza que diz cumprir.  

Se o homem estaria habituado a chegar ao acampamento com caça e informações 

geográficas, era a mulher que, com as crianças e os mais idosos, ia ensaiando as 

primeiras culturas agrícolas e domesticando os primeiros animais. Essa função de 

criação e acuro, por razões evidentes, parece bem ajustada à ‘natureza’ da mulher, se 

quisermos construir-lhe uma. 

Colocou-se a hipótese de que o homem, na sua fixação ou no seu regresso (quase) 

permanente ao acampamento, se apropriou de actividades que antes seriam 

desenvolvidas pela mulher. Não ‘prescindindo’ de um certo movimento migratório, o 

homem mantém-se relativamente ausente do ambiente doméstico, devido às suas 

‘novas’ actividades económicas ou em campanhas de guerra cada vez mais intensas. No 

entanto, as actividades ‘naturais’ da mulher, que não lhe são expropriadas, começam a 

ser secundarizadas e desvalorizadas num contexto de ascensão do homem ao governo 

do ‘acampamento’.  

O homem passa a ditar o regulamento da oikos (economia), no sentido abstracto da sua 

concepção moral e formal, num primeiro movimento de afastamento do Ecossistema. 

Estas regras, anteriormente, estariam implícitas nos procedimentos comunitários de uma 

organização matriarcal, em que o Ecossistema seria o principal regulador desses 

procedimentos. Nesta perspectiva, a mulher, seria a matriarca reconhecida como deusa e 

criadora. A ligação da mulher à Natureza está enraizada na procriação. O afastamento 

da EH da Natureza é acompanhado pelo afastamento da mulher das suas faculdades 

biológicas ou primárias (Bachofen, 1897 e Fromm, 1970).  
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Proceder a uma análise do conceito responsabilidade que propõe a entrada na ‘Casa de 

Isómaco’ e a existência de sociedades matriarcais antes de se tornarem partriarcais, 

poderá causar alguma estranheza. Não obstante, continuemos esta construção (com a 

sua) lógica que pretende recuar no tempo, a génese do desenvolvimento do sentido de 

superioridade do homem relativamente à Natureza, mais particularmente, ao 

Ecossistema Terra. Sentido esse que, num longo processo de maturação durante a Idade 

Média, terá culminado no corte radical da EHo com esse Ecossistema. 

Portanto, os primeiros escritos normativos do governo da oikos (economia) deverão 

basear, como hipótese, a 1ª construção moral e abstracta do conceito de 

responsabilidade. Essas referências remontam a um período pré-helénico em transição 

para o helénico, depois de um tempo em que não existiria tal conceito. Um tempo em 

que as funções seriam executadas em interacção directa com o Ecossistema, com os 

procederes e capacidades naturais regulamentadas pelas contingências do meio 

ambiente. As regras estariam implícitas e constituiriam uma prática em si, não uma 

‘bíblia’ escrita, justificativa duma ‘inteligência’ que começa a ser imposta, sob coação 

física e moral, neste 1º momento da institucionalização da responsabilidade.  

 

ii. 2º Momento (momento Descartes) – Época clássica: a ascensão da 

burguesia e as revoluções social e industrial 

Durante o período que vai da Antiguidade Clássica à Época Clássica (séculos XVII-

XVIII), ou seja, na denominada Idade Média, os conceitos e práticas sociais e o 

relacionamento com o Ecossistema não se deverão ter alterado significativamente. Os 

povos europeus, com uma agricultura em constante mas ténue desenvolvimento, 

mantinham uma posição imbricada no Ecossistema, ao desempenhar as suas actividades 

principais ainda muito integradas e pouco divididas, fossem elas económicas ou 

artísticas.  
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As principais inovações técnicas serviriam (além da guerra) as actividades agrícolas e 

basearam-se no desenvolvimento da exploração da tracção animal (charruas, arados 

para lidar com terrenos mais pesados, mais extensos) e na rotação de culturas 

(substituição da rotação bienal pela trienal). A crescente utilização na utilização do ferro 

na produção de armas e armaduras alargou-se às actividades agrícolas (ponta de 

charruas, forquilhas, foices, ancinhos) (Cameron, 1989). 

As regras que, seguindo a perspectiva acima iniciada, começaram a ‘institucionalizar-

se’ na Antiguidade, terão sido mantidas durante a Idade Média, contudo, dentro de uma 

certa categoria social. Xenofonte ‘ensinou’ o bom funcionamento da oikos mas, apenas 

aos senhores ricos, fortes guerreiros e grandes proprietários agrícolas. Os elementos 

menores dessas sociedades não seriam, por enquanto, o alvo de tais dicas ‘morais’. 

Portanto, pouco se terá alterado nas relações entre os trabalhadores e a Terra. Talvez por 

se manter o rumo tranquilo do desenvolvimento tecnológico que, mais tarde, se viria a 

desviar radicalmente e em grande velocidade com a Revolução Industrial. Ora, é 

precisamente neste período das apelidadas revoluções social e industrial, que vamos 

fixar o 2º momento de análise das mutações do conceito de Responsabilidade.  

De facto, ainda não vale a pena falar de questões ambientais, além do referido 

movimento de afastamento da EH em relação à Natureza, que não terá acelerado muito 

durante a Idade Média. Para dar uma ideia da responsabilidade nesta época, decidiu-se 

analisar o modo como os Estados em franco ‘desenvolvimento’ tecnológico, lidaram 

com os despojos desse famigerado desenvolvimento industrial do ocidente.  

Polanyi (1944) e também Foucault (1972) denunciam, além de muitas outras coisas, as 

trágicas consequências do emparcelamento ocorrido por decreto, antes e como advento 

da Revolução Industrial, na Inglaterra do século XVII. Esta nova concepção legal das 

actividades agrícolas levou à destruição das habitações pelos senhores mais poderosos 

que cercavam as terras ao mesmo tempo que incendiavam as casas dos pequenos 

agricultores que as possuíam. Foucault (1972), na sua História da Loucura, descreve-
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nos como foram tratados (além dos loucos, dos vagabundos, dos pobres, dos 

dissipadores) os desempregados, nessa época em que a miséria e a fome grassavam 

tanto nos campos como nas cidades. Marx (1867), no 1º volume do seu Capital, 

denuncia as condições de trabalho precárias dos ingleses, adultos e crianças, num 

momento em que no discurso das instituições se apagava o termo escravatura, quando 

esta era praticada activamente nas colónias e ganhava outras formas nas metrópoles. De 

notar que a escravatura quase desapareceu durante a Idade Média. O únicos a deter 

escravos seriam os nobres que administravam o sistema senhorial, garantindo a sua 

protecção e zelando pela ordem impondo as normas que instituíam (Cameron, 1989).  

Não faltarão testemunhos assoladores do evento mais desorientado da humanidade, da 

catástrofe que foi, além de qualquer guerra ou peste, a Revolução Industrial. Antes do 

limiar da Revolução Industrial, durante a Idade Média, terá havido trabalho regular e 

para todos. Os pobres e os miseráveis seriam assistidos, por direito universal, numa 

acção caritativa descentralizada. Se esses infortunados eram desconhecidos, mais 

carregados seriam os seus símbolos de universalidade (Foucalt, 1972; pg 412). 

Tratava-se de uma assistência espontânea prestada directamente pela população aos 

necessitados, considerados como parte de um ‘espaço social homogéneo’ que os 

integrava como obrigação natural e, ao mesmo tempo, emoldurava numa simbólica 

transcendental (Foucault, 1972). Com a transformação da economia durante a 

Revolução Industrial, e a nova conformação moral imposta pela burguesia em ascensão 

marcada pela Revolução Francesa, aumentou o desemprego e a miséria proliferou por 

toda a parte. Ao princípio (finais do século XVII e até meados do século XVIII), as 

autoridades internavam, prendiam os desempregados, juntamente com os ‘desatinados’ 

(Foucault, 1972; pp 82). Esta coação seria justificada pela necessária protecção dos 

(ainda) trabalhadores e das pessoas sérias dos perigos que representavam os indigentes 

espalhados pelas ruas das cidades. 
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A responsabilidade sentida pelas elites no poder, perante si próprias e perante a 

população activa que deveriam proteger, era redobrada no encarceramento moral e 

económico do migrante desalojado e desempregado. Em França seria mais o Estado a 

cumprir essa tarefa, em Inglaterra seria mais uma iniciativa privada. De qualquer 

maneira, o encarceramento dos indigentes e miseráveis, custava dinheiro, o que levou as 

autoridades a considerar a mão-de-obra disponível nos Hospitais e nas prisões20 como 

sendo muito mais valiosa em liberdade.  

A partir do século XVIII a postura perante os desempregados válidos para o trabalho, 

passará pela reabsorção dessas pessoas no mercado. No entanto, esta reinserção só 

aconteceu com políticas de baixos salários e ausência de protecção no emprego, numa 

economia em franca industrialização com necessidades crescentes de mão-de-obra 

(Foucault, 1972). Estes desencarcerados eram reconduzidos para os trabalhos perigosos 

(mortais?) mas não só. Muitos foram enviados para ‘as ilhas’ onde, em vez de serem 

escravizados, poderiam escravizar os ‘nativos’. As ‘ilhas’ seriam colónias recheadas de 

novos escravos para o ‘velho’ esclavagismo e de novos recursos naturais para delapidar. 

Apesar da procura de trabalhadores estar a aumentar, os empregos são sazonais e muito 

instáveis. Só haveria emprego com trabalho e sem trabalho as pessoas ficavam numa 

situação lastimosa. Não era possível acumular o suficiente para sobreviver às épocas 

‘secas’. A visão liberal de que o ‘Pobre’ é fundamental na construção de um mundo 

para ricos, começara a ganhar adeptos, fazendo dos mais pobres, uma classe ‘natural’ e 

necessária dessa sociedade, facilmente explorável no processo de enriquecimento da 

burguesia (Foucault, 1972; pp 401 e segs). 

A responsabilidade (ou ‘dever de assistência’) praticada pelos mais afortunados e 

poderosos perante a miséria que fundamentava a sua riqueza ganhou outros contornos. 

O aumento do número de indigentes e da instabilidade social que estes eram acusados 

                                                             
20 Algumas prisões foram transformadas em ‘workhouses’, embora sem grande sucesso, uma vez que 
essas casas subvertiam e sobrepunham-se ao mercado de trabalho efectivo ou concorrencial, alterando os 
preços de mercado, por exemplo. (Foucault, 1972) 
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de provocar, levou os governantes dos Estados das economias mais ‘avançadas’ da 

Europa (Inglaterra, França, Alemanha e outras) e outros poderosos a implementar 

medidas novas num âmbito de uma responsabilidade vincadamente económica. O 

liberalismo era (e é) o modelo teórico ideal para a prossecução dos objectivos avarentos 

duma burguesia em ascensão. Esta burguesia iniciava uma invasão moral da psicologia 

das massas com valores egoístas ou utilitaristas fechados numa pseudo economia 

circular montada por conveniência. O seu discurso ‘revelador’ de um mundo de 

oportunidades iguais para todos começou a ser construído na génese do capitalismo 

liberal. Logo começou a funcionar como forma, discurso para convencer e docilizar 

populações embebidas pelo sonho e a ‘possibilidade’ de serem ricos e poderosos. 

Durante a Idade Média e ainda na época clássica este ‘dever de assistência’ já teria sido 

institucionalizado, em fundações cuja parte do capital investido não poderia, por lei, 

retornar à circulação, para não minar a acção ‘humanitária’ com propósitos 

economicistas (Foucault, 1972; pp 408). No entanto, a transfiguração desta moral pelas 

mudanças económicas em curso resultou numa ‘transformação da pobreza’.  

O pensamento burguês deste tempo dava os seus primeiros passos na construção de uma 

teoria de suporte para as suas acções usurpadoras do Ecossistema (EH incluída). Logo 

se conformou a ‘moral científica’ aos intentos do novo-rico. Essas fundações de 

assistência ao Pobre foram identificadas como geradoras de mais pobreza uma vez que 

imobilizavam capital necessário ao crescimento considerado essencial, exactamente, 

para a sua extinção. Com esta abordagem passadista da pobreza, os liberais capitalistas 

consideravam que seriam necessárias cada vez mais fundações até que todo o capital 

existente acabaria por ser empatado nessa assistência aos pobres (Foucault, 1972; pp 

408). Sem dúvida ‘um grande perigo’, onde toda uma sociedade trabalharia na 

assistência a si própria…  

Uma nova responsabilidade, ou o novo momento de institucionalização da 

responsabilidade, surdirá, neste tempo moderno e pré-moderno, conformado à moral 
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capitalista. A responsabilidade principal seria uma responsabilidade de mercado. Uma 

responsabilidade em que a sustentabilidade das empresas se sobrepõe aos modos do uso 

dos recursos naturais e humanos nas suas actividades. Os miseráveis (equiparados a 

deus na terra) com direito universal de assistência, que lhes era prestada de modo 

espontâneo num espaço social homogéneo, foram subitamente internados em depósitos 

de mendigos, para depois serem libertados pela economia em transfiguração e 

compulsivamente empregados em fábricas letais ou no contingente marítimo para ‘as 

ilhas’. 

Embora se tenham verificado movimentos de operários que resultaram na melhoria das 

condições e da remuneração do trabalho, esta nunca terá sido satisfatória, mesmo nos 

países mais ricos. A punição e a rejeição moral do desempregado que foi encarcerado 

durante os séculos XVII e XVIII, por exemplo na Inglaterra, nunca deixaram de se 

reforçar, mesmo quando este, num acto ‘responsável’ dos poderosos, foi reinserido no 

mercado de trabalho, se bem que nas condições já descritas. Durante a época clássica, a 

assistência aos pobres e miseráveis seria um misto de caridade, punição e cárcere. Onde 

a punição moral seria um acto de caridade e o cárcere o purgatório de pessoas 

improdutivas, completamente possuídas pela desgraça e pela exploração. Na 

responsabilidade moderna os pobres ‘deverão trabalhar’, não sob coação mas ‘apenas’ 

obedecendo às leis económicas e à disposição da criação de riqueza (Foucault, 1972; pp 

410). O pobre (não doente) ganha uma primordial utilidade numa economia que 

assassinou (e ainda assassina) trabalhadores em massa. Como seria válido para esse 

trabalho não o poderia recusar, por razões justificadamente morais, sendo punido caso o 

fizesse.  

A responsabilidade institucionalizada nesta época moderna demarca-se da noção de 

‘dever de assistência’. Embora tanto uma como outra sejam empreendidas e decididas 

pelos organismos de poder, aquilo que consideramos a institucionalização da 

responsabilidade social da época clássica em diante, trata da formalização moral e 
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científica de uma responsabilidade economicista, apoiada pelos novos teóricos 

utilitaristas. 

A assistência social seria considerada um dos primeiros deveres sociais organizado em 

rede que conformam uma sociedade. O dever de assistência ao doente ou inválido para 

o trabalho ainda é fruto da ‘organização de sentimentos de piedade mais primitivos que 

o corpo social’ (Foucault, 1972 pp 410). Contudo, a sua forma já será questionada 

dentro da construção dessa ‘nova’ responsabilidade moderna e burguesa. 

Assim, a partir do século XVIII, começam a surgir dúvidas quanto às ‘formas concretas’ 

que essa assistência deve ter: será mesmo uma ‘obrigação absoluta’ da sociedade? 

Deverá ser o Estado a prestá-la através de instituições e da distribuição de ajuda? 

Dividem-se as posições relativamente ao assunto. Saliente-se que os economistas e 

liberais consideravam que um dever social ‘é um dever do homem em sociedade’, de 

‘homem para homem’ e não da própria sociedade (Foucault, 1972; pp 411). Deste 

modo, a assistência deverá ser calculada. Caso não dê proveito, ou se ‘os cuidados e a 

fadiga’ suplantarem a ‘compaixão sentida’, a assistência não deverá ser fornecida, 

deixando de ser uma ‘obrigação absoluta’ (Foucault, 1972 pp 412). Pesando os factores 

negativos, que equacionam a assistência na relação entre a gravidade das necessidades e 

uma espécie de ‘custo de transporte’ da sua satisfação, e os positivos determinados 

pelos sentimentos de piedade despertados no acto solidário da assistência, prevalecem 

os negativos no desequilíbrio da balança. 

Deste modo, a assistência ficará, idealmente, fora da definição ‘das obrigações 

contratuais do grupo’, sendo entregue, à sociedade civil, preferencialmente, às famílias 

dos necessitados, com todas as suas vantagens: sentimental (o indigente é cuidado perto 

e pelos seus); económica (gastos suportados pela família e não pelo rei); e médica (meio 

familiar considerado mais saudável que o das instituições e hospitais onde a miséria e as 

doenças proliferam) (Foucault, 1972; pp 413). 
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Todos estes factos apresentados por Foucault na sua História da Loucura são 

importantes para a nossa investigação sobre a reformulação moderna do conceito de 

responsabilidade. Se no período helénico e pré helénico (tempo de fixação e ascensão 

do homem e das comunidades, numa cidade murada regida por normas patriarcais que 

vão sendo reunidas em códigos escritos), esse conceito abstracto já teria começado a ser 

construído, ele ainda não teria enjeitado, definitivamente, a sua relação interna e 

submissa com o Ecossistema, a Natureza e o obscurantismo dos seus poderes.  

Durante a época clássica dá-se o derradeiro golpe no cordão umbilical que alimentava e 

avivava esse sentimento de submissão e dependência da EHo ao Ecossistema. Toda a 

Natureza (EH incluída) passará a ser estudada pela EHo como objecto, 

pretensiosamente de uma posição externa, e nesse mesmo movimento científico/moral, 

toda essa Natureza se vê refém duma rede de poder global em franca expansão e 

definição montada pelo poder físico da tecnologia de explosão. Os problemas 

ambientais não tardarão a ser levantados, contudo a miséria social vai justificando, tal 

como ainda hoje, o seu afastamento para segundo plano. 

 

iii. 3º Momento (compartimentação da responsabilidade) – Pós 2ª Grande 

Guerra 

A compartimentação da responsabilidade da EHo não é mais do que uma machadada 

‘antropológica’ na sua responsabilidade total, ou na sua total irresponsabilidade. 

A tendência geral dos economistas para considerar a responsabilidade social como 

‘dever do homem em sociedade’ que deveria ser entregue aos homens de negócios 

manteve-se até depois da 2ª Grande Guerra (Carroll e Shabana, 2010). Bert Spector terá 

defendido que a posição anterior, tomada por Dean David (1946) e outros, onde 

propunham a construção voluntária duma Responsabilidade Social pelos agentes de 

mercado, se tratava uma estratégia de ‘alinhamento dos interesses de negócio com o 
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capitalismo de mercado livre contra a ameaça comunista’ (Carroll e Shabana, 2010 pp 

86-88).  

Nos anos (19)50, a Responsabilidade Social das Empresas (RSE) construída como 

oportunidade de negócio, não teria grandes desenvolvimentos. Esta ainda não teria 

vincado a sua possível rentabilidade, sendo compreendida mais como ética 

(responsabilidades do negócio perante a sociedade) e filantrópica (promoção de acções 

sociais benfazejas). Theodore Levitt é apontado por Carroll e Shabana (2010), como o 

lançador do alerta, em 1958, do mau prenúncio da RSE para ‘o mundo dos negócios’. 

Ao que parece não o ouviram e a RSE foi de vento em popa, principalmente durante os 

anos (19)60, impulsionada pelas suas conhecidas movimentações sociais e por 

académicos de vanguarda que tentavam perceber o que é que a RSE significava 

realmente para esse ‘mundo de negócios’. Contudo, o alerta de Levitt ecoou durante 

toda a década de (19)60, e com ele a ideia de que a Responsabilidade Social seria uma 

tarefa do Estado e não das Empresas, uma vez que seriam desviados capitais da 

circulação e os lucros das empresas seriam afectados (Carroll e Shabana, 2010). 

Já no século XVIII esse seria ‘o grande perigo’, como vimos acima na releitura que se 

fez de parte da História da Loucura de Foucault, das fundações de assistência social. 

Contudo, nessa altura e perante tal perigo, defendia-se que nem as empresas nem o 

estado deveriam prestar essa assistência, uma vez que seria mais próprio que fossem as 

famílias ou próximos dos carentes a fazê-lo. Recuperamos esta passagem para a 

comparar com a posição de Levitt.  

De facto, Levitt estará mais alinhado com a responsabilidade economicista propulsora 

da exploração e do crescimento económico dessa época, aqui considerada como a 

responsabilidade conformadora de todas as outras. A que deve ser salvaguardada em 1ª 

e última instância. Talvez ele se tenha esquecido que, sendo o Estado a tratar da 

Responsabilidade Social, as repercussões para o mercado são praticamente as mesmas 

se esta for das empresas. Os clássicos modernos não se esqueceram. Ou então, seria 
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impensável defender essa posição teórica da época clássica, perante a riqueza 

acumulada desde aí. Ou talvez se tenha lembrado, sem o dizer, que sendo o Estado a 

resolver os problemas sociais causados pelas actividades das empresas, através da 

tributação geral do povo, estas já poderiam multiplicar as suas rendas.  

Os movimentos sociais disparavam exigências no sentido da redistribuição dessa 

riqueza ‘imoral’ e da sua aplicação no melhoramento das condições de trabalho, do 

aumento dos salários ou da protecção do ambiente. Assim, Levitt deverá ter achado por 

bem defender que a Responsabilidade Social era dever do Estado, num discurso que 

mente. Sejam as empresas com políticas de baixos salários ou o Estado pela tributação, 

a Responsabilidade Social, será sempre financiada, praticamente, por quem dela 

necessita.  

Terá sido durante as décadas de 1960 e 1970 que o velho conceito de responsabilidade 

social se reformou: o ‘dever se assistência’ social passou a ser uma categoria da 

Responsabilidade Social; este ‘dever de assistência’continuou a ser implementado quer 

pelos agentes privados na esfera do governo do Estado, quer pelos outros privados que 

detêm um poder político relevante;21a Responsabilidade Económica manteve-se como 

directora e proporcionadora; de todas as outras responsabilidades levantadas nos 

discursos científicos contemporâneos que, consciente ou inconscientemente, vieram 

dissimular essa responsabilidade directora ao serviço dos desejos insensatos de 

acumulação de poder; ouvem-se finalmente os alertas dos ambientalistas, esses sim, 

verdadeiros alertas, que se vão resolvendo com a Responsabilidade Ambiental, esta sim, 

quanto a nós, novinha em folha. Não que a protecção do ambiente ainda não fosse 

discutida, seria impossível que tal acontecesse. Antes porque ainda se não tinha 

procedido sequer ao ensaio da sua institucionalização; porque esta vem questionar a 

postura da EHo como exploradora desenfreada do Ecossistema desde a Revolução 

                                                             
21Esta assistência ‘entregue’ aos ‘privados’ ter-se-á revelado até bastante lucrativa para muitos 
investidores, o que, paradoxalmente, não aconteceu nas empresas públicas, porque o Estado faz barato. 
Contudo, este barato sai caro e o capital reverterá sempre para a bolsa de alguém ou de um grupo 
particular. 
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Industrial; e porque levanta a hipótese de reposicionamento da EHo perante esse 

Ecossistema. Observemos as seguintes transformações recentes da SER: 

- A subdivisão/partição da RSE em sectores já pré-estabelecidos como independentes na 

conceptualização da sociedade moderna capitalista: económico, legal, ético e 

discricionário/filantrópico. 

- A sustentabilidade económica surge como responsabilidade principal das empresas, 

saindo a ganhar como estratégia dominante (Carroll e Shabana, 2010). 

- A revelação da transformação duma velha responsabilidade das empresas (CSR 1.0): 

mais localizada no investimento nas relações directas das empresas com as 

comunidades próximas da sua actividade; com missão filantrópica/caritativa; praticada 

por grandes empresas; e fortemente hierarquizada. 

- Substituída por uma responsabilidade reconstruída á escala global (CSR 2.0): 

estabelecimento de parcerias inovadoras com grande envolvimento dos ‘stakeholders’; 

criação de mecanismos e plataformas comuns e abertas à comunidade em geral; onde 

poderão ser consultados os relatórios, ‘transparentes e em tempo real’; descentralização 

do poder; mudança do tamanho e número das empresas ‘responsáveis’ (de poucas e 

grandes para pequenas e mais numerosas); e a abertura de uma estratégia de 

responsabilidade fechada e exclusiva à responsabilidade partilhada em rede com 

múltiplas empresas com objectivos comuns (Visser, 2010). 

Ora, tentar-se-á aqui demonstrar que estas abordagens são construídas sobre uma falácia 

de parcimónia alicerçada na metodologia científica ocidental que, como já foi referido 

antes, em vez de nos aproximar, mais nos afasta da boa análise para a compreensão da 

responsabilidade ‘real’ ou pragmática, ou seja, da responsabilidade praticada.  

São perspectivas a partir de um ‘olhar’ ocidentalizado, o tal que disseca a realidade para 

ditar a sua verdade. Não obstante, desdobrou-se a responsabilidade total da EHo em 
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social (com os seus vários sectores) e ambiental e lavraram-se relatórios tão redundantes 

como suspeitos, tanto para uma como para outra.  

A constrição deste trabalho ao campo da análise do relato oficial de uma ou de um 

grupo de empresas que se preocupam com a sua publicação revelou-se desnecessária, 

além de redutora dos seus principais objectivos. Abundam estudos neste sentido, sendo 

que, dos acessíveis a esta tese, nenhum chegou à conclusão que em tais relatos se tenha 

dito a verdade nos seus pontos mais sensíveis (Archel, Husillos, Larrinaga e Spence, 

2009; Breton, 2009; Livesey, 2002…). Bastará uma breve análise dos discursos, orais 

e/ou escritos, das empresas, sejam elas de investigação tecnológica ou de evangelização 

religiosa, de guerra ou de paz, públicas ou privadas, para se chegar, ‘a olho nu’, à 

conclusão que os propósitos aí proclamados, no âmbito da solidariedade, da protecção 

ambiental, do desenvolvimento social, etc., não são, de facto, os seus principais 

objectivos. Muito pelo contrário, será em nome de toda a sociedade e desses nobres 

objectivos que serão defendidos os interesses específicos de grupos restritos de 

elementos da EH. Sempre em detrimento dessa mesma sociedade e do ambiente a que 

pertencem. 

Um dos discursos públicos mais emblemático do fenómeno anterior é, de facto, o 

discurso dos vários códigos legais dos Estados de direito, onde se procura encapotar a 

autocracia com princípios democráticos e códigos legais de suspeita efectividade. 

 

c. Ambiente: mais uma preocupação social? 

Ao contrário da ideia de complementaridade entre as responsabilidades social e 

ambiental, parece-nos que se verifica a necessidade prática de oposição entre as duas 

para que sejam compreendidas. Dentro da perspectiva de que a responsabilidade 

institucionalizada funciona como mais um instrumento a utilizar nas redes de poder, a 

Responsabilidade Social (com toda a sua ‘arte’ de discursar) não contribui, de todo, para 
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a mudança da estrutura de produção e consumo praticados e exigidos pelas sociedades 

‘desenvolvidas’, necessária à protecção do ecossistema e ao consenso social. Servirá 

antes para aumentar o controlo efectivo sobre as massas e proceder à sua docilização. 

Para que seja possível uma responsabilidade social efectiva das empresas22 é necessário 

que o grupo que gere e controla os recursos totais dessas empresas se prive de parte 

deles em prol dos outros e do Ecossistema. Trata-se de uma transferência de poder dos 

mais ‘fortes’ para os mais ‘fracos’. Já com a Responsabilidade Ambiental não se passa o 

mesmo, não se trata de uma transferência de poderes para outros humanos, nem para o 

Ecossistema. Trata-se da manutenção da vida na Terra. Para agravar a seriedade e 

contingência da RSE, diga-se que na sua implementação: serão gastos recursos 

necessários à protecção do ambiente; recursos que se encontram na riqueza acumulada 

por certos grupos poderosos que não prescindem da sua ‘qualidade de vida superior’; e 

serão fornecidos recursos transformativos dos elementos naturais a grupos de pessoas 

que antes os não tinham. 

Com a urgência da protecção do Ecossistema, será fácil prever que os elementos 

humanos ‘periféricos’ irão ser mais desprezados do que o próprio Ecossistema, até aqui 

praticamente ignorado. O alargamento do exercício de poder com a responsabilidade, 

agora conceptualizada e institucionalizada, e a necessidade moderna da implementação 

de políticas ambientais, irá diminuir os investimentos feitos na RSE. Como essas elites 

que ‘mandam’, não abdicarão da fortuna e do poder acumulados, irá proceder-se ao 

enfraquecimento do chamado ‘Estado social’ em prol do moderno ‘Estado Ambiental’.  

Está-se a querer insinuar que os capitalistas liberais têm agora uma razão universal para 

não partilhar a sua fortuna e o seu poder, conseguida com exploração desenfreada dos 

mais fracos e do Ecossistema: a protecção do próprio Ecossistema. Todos os esforços, 

todos os investimentos das sociedades humanas deverão ser no sentido da protecção do 

                                                             
22 Na hipótese vã da RSE o ser apenas e só perante as pessoas, desprezando o ambiente ou o ecossistema 
onde vivem essas pessoas, ou seja, tomando como directrizes apenas e só os desejos e as preferências dos 
elementos humanos das sociedades conformados aos desejos e preferências de um grupo restrito de 
humanos com uma ‘qualidade de vida’ superior que contagia as massas. 
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ambiente. Será para o bem de todos. O crescimento demográfico não é adequado ao 

nível de vida que o proporciona. Torna-se necessário um decrescimento das populações 

humanas. Os senhores no poder já o constataram. Os exércitos perfilam-se na imposição 

de retrocessos sociais que, silenciosamente, matam as pessoas. 

Concordamos com a ideia de que todos os esforços, todos os investimentos das 

sociedades humanas devem, agora, ser feitos na protecção do Ecossistema, contudo, 

esta deveria ser financiada pelos criadores desta necessidade urgente. De qualquer 

modo, essas as políticas que retiram da sociedade para financiar o ambiente, acabarão 

por continuar a destruição de ambos. 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho consistiu na pesquisa de alguma bibliografia para apoiar a exploração de 

algumas hipóteses. Os resultados alcançados nunca serão satisfatórios, mediante a 

exigência da continuidade e aprofundamento dos estudos. Acreditamos que o uso de 

modelos matemáticos para consolidar esta investigação não lhe daria mais validade. 

Aliás, temos a ideia que nem a sua precisão seria garantida. São questões em que o 

enquadramento matemático não ajuda ao seu ‘despacho’. 

O objectivo principal desta tese não será o alcance de um resultado certo e seguro. 

Muito pelo contrário. A problemática levantada sugere um conjunto de questões 

relacionadas com a Natureza e com a ‘natureza’ humana. Pretende-se aqui, mais do que 

a concepção de uma verdade arbitrária, uma reedificação de dúvidas antigas. A 

recuperação do assombro perante o desconhecido que se pensa ter conhecido, é 

considerado primordial para um reposicionamento moral da EHo perante a Natureza. 

Por exemplo: a hipótese ‘arqueológica’ levantada relativamente à necessidade da Moral 

na formação das sociedades carece de mais investigação. Contudo, as suas conclusões 

serão sempre discutíveis, o que não se torna impeditivo, uma vez que o objectivo 

principal é recuperar estes assuntos à investigação do comportamento da espécie 

humana.  

Porquê, de novo, toda uma ‘filosofia’ em torno da acção humana? A filosofia terá sido, 

subitamente, relegada para uma posição secundária no panorama científico. Não servia 

aos modernos avanços científicos e tecnológicos. Foi (e é) julgada como improfícua, 

sem resultados práticos. Mas, que resultados práticos? 

O caso ambiental requer este tipo de abordagem. A protecção do ambiente exige uma 

mudança de paradigma, mais do que os problemas sociais. Tal mudança seria urgente, 

caso houvesse vontade e coragem. O que parece impossível é ‘demasiado simples’. 

‘Bastaria’ que essa transformação fosse implementada nas elites humanas que estão ao 
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comando das sociedades. São uma percentagem mínima da humanidade. Estas elites, 

além de serem grandes consumidoras, incitam à generalização do consumo exagerado. 

Como tentámos demonstrar, elas são determinantes na configuração moral das massas. 

Logo, essa vontade e essa coragem terá de partir delas, caso contrário, espera-nos a 

guerra e a destruição, como sempre aconteceu.  

No entanto, as próprias elites guerreiras no poder, nunca tiveram tanto medo de uma 

guerra generalizada como agora. Embora, perigosamente, alguns dos seus elementos 

alimentem uma intervenção armada global, parece que o mecanismo referido por 

Polanyi (1944) proporcionador da ‘Paz dos Cem Anos’ ainda é chamado a intervir. A 

‘haute finance’ está mais centralizada e forte do que nunca. Será ela a decidir e/ou a 

controlar política estratégica global. 

Foi neste contexto que surgiu esta tese e com ela a necessidade de voltar a fazer 

perguntas antigas. As suas conclusões poderão ser extraídas ao longo do texto. A seguir 

apresentam-se as que consideramos mais alinhadas com os propósitos acima expostos. 

Será filosofia? Talvez, na sua forma tentada. 

a. Uma sociedade humana sem moral, logo sem coação moral, é (ou foi) 

possível? 

Ficámos com a ideia que sim. Localizamos essa sociedade ‘impossível’ num momento 

‘arqueológico’. Provavelmente, num tempo em que a mulher ocuparia, naturalmente, 

uma posição importante na organização social. Não se trata de ponderar um processo 

geral, comum a todas as sociedades. Pretende-se apenas admitir algumas hipóteses 

pouco exploradas, no entanto, com uma validade plausível. 

Mas, então está-se a responsabilizar o homem pela imposição da moral! Talvez. Ou 

melhor, considera-se isso mesmo (na forma de hipótese difícil de provar). Na 

perspectiva de poder apresentada, a força física é determinante para a injunção de 

valores. O homem tinha (e tem) essa força física. Seria pouco provável que os valores 
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da ‘hipotética’ sociedade matriarcal fossem impostos pela força física da mulher. Por 

detrás da autoridade da mulher estaria (e ainda está) a Natureza. O autoritarismo do 

homem, aqui sugerido, terá sido um resultado social de um estado natural. Esse estado 

natural do homem baseava-se na sua força e na sua organização armada. Caso estivesse 

disposto a subjugar a mulher poderia fazê-lo pela violência. Será nesse momento que o 

homem se começa a afastar da Natureza e a arrastar a mulher consigo. Até que ponto? 

Dependerá de sociedade para sociedade. Provas não há. Contudo, a formulação da 

hipótese segue um pensamento que não deixa de ser válido por isso. É uma boa 

proposta. 

b. Não sendo a moral a essência de uma sociedade, poderá ser a dádiva? 

Isto parece um exercício! Por que é que alguma coisa tem que ter origem noutra? Logo 

a sociedade! Por que é que interessa saber a origem da vida social humana? Para quê 

estas perguntas tão ‘enjoativas’? São mistérios que nos fazem respeitar o desconhecido, 

a Natureza. 

Dádiva é um conceito formado num determinado contexto moral. Contudo, não nos 

podemos esquecer que se trata de uma acção e não do seu condicionamento. Partimos 

do princípio que a acção precede a sua regulação. Não são necessárias grandes 

explicações. É evidente. Ou não. A primeira normalização de uma acção isolada será o 

prenúncio da normalização geral do comportamento. Deste modo já será a moral a 

provocar, a gerar as acções. Bom, perante esta dificuldade, terá de se estabelecer um 

pressuposto. O vórtice está eminente. Por que não ancorar o pensamento à Natureza? 

Submeter as acções da espécie humana aos desígnios da Natureza? Seja. Assim, 

poderemos ‘exorcizar’ a dádiva dos seus espíritos morais. 

Se a dádiva provocou a sua conformação moral, o que é que havia de errado na dádiva 

praticada? Admitindo que o desejo de dominação seja natural em várias sociedades, a 

dádiva da Natureza terá sido o primeiro alvo do poder desse desejo para a controlar. 
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A Natureza é, de facto, a primeira doadora. Está isenta de moral. Será essa dádiva que 

dá vida a qualquer coisa, a qualquer tipo de sociedade. 

c. Haverá responsabilidade fora do círculo da dádiva?  

Se tudo o que fazemos é dar coisas uns aos outros, é evidente que não. A acção humana 

encontra-se calibrada pela moral da dádiva. Roubar pode ser uma forma derivada do 

sistema de dádiva. O ladrão pode estar a reclamar uma retribuição qualquer. Mas, somos 

responsáveis quando roubamos? Depende do grau e do tipo de responsabilidade. A 

irresponsabilidade até pode ser uma forma de responsabilidade!  

Para saltar desta nova espiral, note-se que estamos sempre a calcular as nossas dádivas e 

a premeditar a forma de dar, receber ou retribuir. Este cálculo parece basilar da nossa 

acção. A dádiva foi ‘devorada’ pela sua forma de ser e dever ser. O conceito de 

economia surgiu nesta ‘devoração’. Regularizar o governo da casa. Esta ‘casa’ é a 

Natureza que dá. O controlo das suas dádivas depende da força física das partes mas 

também da moral que as envolve. O conceito praticado de economia assenta em valores 

morais que ‘justificam’ a coação em prol de um determinado ‘governo da casa’.  

A dádiva também, a partir do momento em que os elementos humanos começaram a 

auto proclamar-se como enviados ou intermediários da Natureza, com direito de posse 

sobre si e sobre os outros elementos naturais. Mas sem ousar o confronto com a 

Natureza, que seria ainda a entidade total doadora da vida. Quando é dado o derradeiro 

passo no corte racional com Natureza, em que lhe é negada a faculdade (agora 

exclusivamente humana) de ‘pensar’, a dádiva deixa de regular as trocas dos humanos. 

Será a economia a fazê-lo. 

d. A institucionalização da responsabilidade será mais um instrumento de 

poder? 

Considerando que as sociedades estão enredadas por liames de poder que lhes 

determinam a configuração, a institucionalização, seja do que for, trata-se de um 
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instrumento para aumentar o poder dos agentes institucionais sobre os 

institucionalizados.  

No entanto, analisando alguma teoria sobre a RSE, nota-se algum optimismo na sua 

abordagem. Alguns investigadores consideram que apesar de todos os constrangimentos 

da RSE (muitos foram aqui apresentados), esta revela-se ‘em última instância’ como 

benéfica para a sociedade. Em última instância? E até lá? Os arautos do 

desenvolvimento industrial também afirmaram que apesar dos enormes sacrifícios 

humanos, a industrialização moderna, ‘em última instância’ seria um ganho para todos, 

para a sociedade em geral (Polanyi, 1944). Todo o sangue da guerra e da 

industrialização foi derramado em prol de uma vida melhor. Melhor para quem?  

Não nos podemos deixar levar. Responsabilidade é exercício de poder (se é que este 

existe sem ser em exercício). Um tipo de exercício de poder apoiado num tipo de 

discurso moral. A RSE, sendo um estilhaço do conceito geral de responsabilidade, não 

escapará a esta avaliação. A Responsabilidade Social do Estado também. São feitas 

mais exigências ao Estado mas, os agentes privados que o lideram também usam a 

responsabilidade institucionalizada como uma forma moderna de exercício de poder: a 

docilização das massas. 

A viagem que se fez na história para estudar a responsabilidade demonstra e confirma 

esta hipótese. Alguns trabalhos recentes aqui referenciados também. A escolha do 

‘itinerário’ bibliográfico teve algum critério, no entanto, alcançou a validade esperada, 

além de ensaiar um novo ‘olhar’ sobre estes assuntos. 

e. Que postura perante a Natureza? 

Devemos venerá-la como criadora de tudo, considerá-la um ser omnisciente? Ou 

afrontá-la com a sua exploração abusiva? 
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As comunidades identificadas aqui como subservientes da Natureza, independentemente 

dos seus códigos morais, foram consideradas como mais conservadoras da vida a longo 

prazo, do que as sociedades modernas e ‘avançadas’ (EHo).  

As civilizações ocidentais lutam entre si, com tecnologia de ponta, pelo domínio da 

Natureza. Antes, foi encenada a decantação da EHo do ‘grosso’ da Natureza e a 

transformação desta em objecto. A EHo demarcou-se da Natureza como ser racional, 

extra-natural, com direitos de acesso privilegiados aos elementos naturais (humanos 

incluídos). Ministrou as suas ciências no conhecimento e controlo da realidade, 

induzindo uma verdade arbitrária por todo o universo conhecido. As dádivas da 

Natureza, entre as quais a Humanidade, foram capturadas e manietadas. Perderam a 

individualidade e o espírito que as ligava à sua origem. Deixaram de ser dádivas. 

Passaram a ser conquistas das ciências modernas. Qual presunção! 

Tentou-se aqui demonstrar que esta arrogância perigosa e ridícula da EHo perante a 

Natureza, fundamenta o contexto (a)racional que lhe permitiu desenvolver meios de 

dominação e exploração em massa. Todo um processo irreprimível de delapidação terá 

sido desencadeado e disseminado para além do alcance da espécie humana. Estará 

descontrolado?  

Já ninguém o nega. De resto, a abordagem que se faz ao problema denota esse 

descontrolo: consome-se com sofreguidão como se o mundo estivesse a acabar 

(estará?). 

e. O que fazer? Em que pensar? 

As hipóteses apresentadas sugerem uma análise multidisciplinar num vasto campo de 

investigação. As respostas alcançadas neste modesto trabalho indicam novas perguntas. 

A dificuldade deste tipo de investigação não justifica o investimento, tal como na Época 

Clássica não se justificaria a assistência ao doente se os cuidados fossem muito 
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onerosos para o seu prestador. Este prestador de assistência seria um elemento válido 

para o trabalho, tinha mais do que fazer! 

Arriscando uma solução geral para os problemas identificados apoiada num 

levantamento moral da tríade Poder / Dádiva / Responsabilidade poderemos concluir 

que: 

Para tornar coerente e sólida qualquer teoria desenvolvida no sentido da protecção do 

Ecossistema global (EH incluída), considera-se, hipoteticamente, necessária uma 

reversão: a EHo deverá ser desalojada do centro das suas preocupações; o Ecossistema 

Terra deverá tomar esse lugar central indevidamente ocupado pela EHo; o Ecossistema 

Terra deverá recomeçar a ‘pensar’, ou melhor, a EHo deverá voltar a reconhecer-lhe a 

sapiência que lhe tenta extorquir a cada momento, exprobrar-se desse roubo crónico e 

pedir desculpa aos seus deuses. O peso ‘mítico’ destas afirmações sugere uma 

restituição de poderes, um reposicionamento hierárquico, onde a EH, subalterna, 

‘obedece’ à Natureza para, numa volúpia do seu ser, do seu existir, se conservar a si 

própria. 
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