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RESUMO 
 
Analisa duas perspectivas teóricas no que tange à defesa de 
uma utopia anticapitalista seja crítica e negativa, seja de 
altermodernidade de inspiração autonomista e operária em 
nome do comum. Diálogo entre essas contribuições ao debate 
da utopia na contemporaneidade com os pressupostos da 
filosofia da utopia concreta nos termos propostos por Ernst 
Bloch, a partir da experiência concreta do movimento 
altermundialista e o espírito manifesto através do qual “outro 
mundo é possível”. 
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ABSTRACT 
 
Analyzes two theoretical perspectives regarding the defense of 
an anti-capitalist utopia is critical and negative, either 
altermodernity of autonomist inspiration and working on behalf 
of the ordinary. Dialogue between these contributions to the 
utopia of the contemporary debate with the assumptions of the 
philosophy of concrete utopia as proposed by Ernst Bloch, from 
the concrete experience of the global justice movement and the 
spirit manifest through which “another world is possible”. 
 
Keywords: Critical utopia. Altermodernity. Concrete utopia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A experiência contestatória da última década guiada, de certa forma, pelo 

princípio utópico segundo o qual “outro mundo é possível” evidencia, certo, os limites do 

projeto de sociabilidade capitalista por hora em crise, “uma vez que o próprio equilíbrio é 

causal no sistema espontâneo dessa produção” (MARX, 1970, L. II, p. 527). 

Sumariamente, sabe-se que o movimento altermundialista situa-se no campo do 

heterogêneo, que em sua clara diversidade apresenta também uma complexa rede de 

forças em luta contra as mais variadas facetas do processo de globalização capitalista 

neoliberal, de Seattle a Porto Alegre, são “sindicalistas e crusties2, socialistas 

revolucionários e autonomistas, ativistas de ONGs e comunistas, nacionalistas e terceiro-

mundistas, pacifistas e Black Blocks, para além de um expressivo coletivo de jovens 

representantes de toda uma variedade de culturas e estilos de vida próprios às suas 

gerações” (CALLINICOS, 2003, p. 47). Pois não se trata somente de um processo 

econômico de integração global, refere-se à destruição socioambiental bem como à 

dominação política exercida pelos que estão geopoliticamente no centro das decisões sejam 

econômicas, sejam tecnológicas e militares. 

O movimento altermundialista, inicialmente movimento antiglobalização, 

configura-se enquanto tal, a partir mesmo das primeiras investidas neoliberais que 

robustamente se evidenciam, quando, dentre outras, passam a ganhar “novos terrenos de 

aplicação nos países do Leste, convertidos à santa aliança do mercado mundial e da 

representação ocidental da democracia” (MASSIAH, 2011, p. 66). Sumariamente, 

Rememoram-se assim os acontecimentos do início dos anos 1990 para a compreensão do 

movimento altermundialista; uma década que foi profundamente marcada por uma leva 

contestatória do papel das instituições internacionais tais o Fundo Monetário Internacional – 

FMI, o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE entre outras, bem como do processo de mundialização tal como acontecia. 

Na França, por exemplo, destacam-se nesse contexto, os movimentos dos “sem” 

(sem moradia, sem papiers, etc.), da mesma forma, os movimentos nos países situados no 

centro geopolítico do sistema capitalista, contra o desemprego, a precariedade dentre outras 

próprias ao agravamento da questão social. Em 1996, no sul do México (Chiapas) acontece 

o I Encontro Intercontinental pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, ou a Primeira 
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“Conferência Intergaláctica” em apoio aos zapatistas3. As crises financeiras internacionais 

de 1997-1998 animaram o surgimento desse novo movimento.  

Mas é somente em 1999, em Seattle (EUA), “que o movimento de contestação 

aparece claramente na cena pública internacional na ocasião da Conferência da OMC” 

(ibidem, p. 70) contra alguns dos elementos desse formato de globalização. As negociações 

no seio desta Conferência foram suspensas por motivos que extrapolam o ato da 

mobilização antissistêmica ou “contra-hegemônica”, levado a efeito pelos movimentos 

antiglobalização. No ritmo desses acontecimentos, realiza-se o primeiro Fórum Social 

Mundial em Porto Alegre, em fevereiro de 2001; as experiências dos fóruns regionais se 

multiplicam e se confirma a ideia que “o mundo não é uma mercadoria”. E a passagem do 

momento puramente “contra” da leva antiglobalização, para o momento das proposições 

aconteceu somente durante a realização do segundo FSM (2002) em Porto Alegre com a 

afirmação utópica, lema do movimento a partir de então, “outro mundo é possível”.  

Os acontecimentos ao longo dos anos de aprofundamento do projeto de 

globalização neoliberal necessariamente configuraram os princípios e as propostas desse 

amplo movimento que se coloca à rebours do curso já naturalizado por alguns, do modo de 

produção capitalista. Resta situar a perspectiva utópica sustentada nesse momento da 

história, sem, obviamente, cair numa pretensa unicidade teórica acerca do que é o caminho 

certo ou não em termos do projeto de superação das condições que fazem com que 

continue a existir a opressão do homem pelo próprio homem. 

Certamente, o mais expressivo dentre os teóricos da utopia sob o prisma do 

futuro próximo e possível de respeito à dignidade humana, é Ernst Bloch. Filósofo alemão 

cujos escritos se fundamentam no que há de mais dinâmico e original tanto do conjunto da 

obra marxiana, quanto dos de outros marxistas, sua contribuição ultrapassa certos 

esquemas ortodoxos cujas perspectivas analíticas permanecem centradas em elementos 

próprios do arcaico e de certa forma, voltadas exclusivamente para eventos e ações do 

passado, em outros termos, encontram-se intencionalmente absortas no passadismo.  

Para além do aporte atinente à noção mesmo de “categorias da elaboração”, na 

perspectiva do “experimentum mundi” (BLOCH, 1981) destacam-se as bases filosófico-

práticas postas para se refletir e vivenciar o processo de “superação de todas as condições 

sociais em que o homem é um ser humilhado, dominado, abandonado, desrespeitado [...]” 

(MARX, 1998, p. 25). Para tanto, a abordagem interpretativa e transformadora de Bloch 

centra-se na noção esclarecida, no sentido próprio de uma docta spes – essa “esperança 

compreendida na sua dimensão dialética-materialista” (BLOCH, 1976, p. 14; 17 et seq.), de 

“utopia concreta” que contrariamente ao sentido habitual e por vezes depreciativo do termo 
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utopia, preocupa-se de maneira central com o mundo, “com a superação da marcha natural 

dos acontecimentos” (ibidem, p. 20), contra a reificação maior consubstanciada na 

naturalização mesmo das relações de opressão que se estabelecem no seio do sistema 

capitalista. 

Este artigo objetiva uma compreensão analítica das possibilidades teóricas 

esboçadas por distintos autores em torno da categoria “utopia” no sentido do “movimento 

real que abole o estado atual” (MARX, ENGELS, 1976, p. 33), esboçada no momento 

histórico atual do capitalismo globalizado em crise e a devida correlação com os 

movimentos antissistêmicos ou “contra-hegemônicos” (SANTOS, 2008) 

contemporaneamente reconhecidos por seu caráter altermundialista. Parte-se da premissa 

de que concretamente, tudo no mundo ainda é possível, trata-se do “non-encore-devenu” 

(BLOCH, 1976, p. 12 et seq.), uma vez que nem todas as condições objetivas e subjetivas 

estão dadas e que o mundo ainda acontece, está em aberto; em outros termos, “a utopia 

concreta é um grau da realidade objetiva-real, no campo do mundo em desenvolvimento, 

como non-être-encore da „naturalização do homem, da humanização da natureza‟” (BLOCH, 

1982, p. 247). 

Organizado em dois momentos, a breve discussão em torno das utopias 

correspondentes ao movimento plural e heterogêneo expresso pelo altermundialismo, parte 

das reflexões tanto de Boaventura de Sousa Santos, quanto de Antonio Negri e Michael 

Hardt, para apontar outra possibilidade teórica de pensar os projetos para o futuro que ora 

dialogam no seio desse movimento, seja do ponto de vista dos atores, seja dos processos 

que se desencadeiam, para se reafirmar outra possibilidade teórico-prática própria à 

compreensão da teoria marxista como “múltipla” e que corresponde à unidade do rigor 

crítico e científico com a busca de um mundo melhor, elementos estes que se misturam sem 

regras pré-estabelecidas, em função dos movimentos e das fragilidades da sociedade 

(VINCENT, 1987, p. 49).  

 

 
2 A UTOPIA CRÍTICA OU A NEGATIVIDADE UTÓPICA DO ALTERMUNDIALISMO  
 

Tido como um dos grandes teóricos da mais significativa expressão fenomênica 

do movimento altermundialista, a saber, o Fórum Social Mundial, o sociólogo português 

procede a uma distinção entre as várias perspectivas possíveis para se pensar a utopia, 

Santos (2004). Nesse sentido, a dimensão utópica do movimento contra-hegemônico 

altermundialista, na era de “utopias conservadores” próprias à contemporaneidade pós-

moderna, “consiste em proclamar a existência de alternativas à globalização neoliberal” 

(ibidem, p. 9), o que por si só não garante a criticidade desse sentimento utópico. 



 

 

                  

Aliás, vale destacar a reafirmação pelo autor em questão, desde 19954, do que 

significa utopia: 

 
Por „utopia‟ entendo a exploração, através da imaginação política, de novas 
possibilidades humanas e novas formas de vontade, e a oposição da imaginação à 
necessidade do que existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente 
diferente melhor por que vale a pena lutar e a que a humanidade tem direito 
(SANTOS, 2008, p. 11). 
 

Centrada fortemente no instante atual, a utopia crítica altermundialista no aporte 

do teórico das “epistemologias do sul” (2010), corresponde ao “fato de [...] se identificarem 

com a realidade presente e de descobrirem a sua dimensão utópica na radicalização ou na 

realização completa do presente” (idem, 2004, p. 10), contra o movimento vazio de utopia 

próprio ao capitalismo neoliberal globalizado. 

É desta maneira então que, se se segue esta perspectiva analítica, os 

experimentos altermundialistas seguem sustentando um projeto de utopia abstrata, uma vez 

que permanece “baseado na negação do presente em vez de assentar na definição do 

futuro” (p. 11), para Santos (2008, p. 11), o movimento altermundialista expresso na forma 

particular do Fórum Social Mundial, por exemplo, “em vez de se referir às concepções que 

ao longo do século XX significaram a ideia de uma sociedade alternativa – socialismo, 

comunismo, desenvolvimentismo, nacionalismo – insiste que „outro mundo é possível‟”, 

quando é necessária e decisiva uma análise crítica do momento presente, para detectar e 

compreender quais os fatores objetivos e subjetivos, elementos fundamentais para se 

pensar o projeto de superação da sociedade capitalista, pondo fim, dessa forma, ao mito de 

que “não existe nenhuma alternativa progressiva e sistêmica ao capitalismo liberal” 

(CALLINICOS, 2003, p. 1), ou seja, à falácia do fim da história, típico das “utopias 

conservadoras” contra as quais Santos (2008, p. 12) tece claras críticas, e que 

correspondem a uma visão cujo horizonte da possibilidade outra permanece fechado. 

Além disso, para esse teórico do movimento dos movimentos a vontade utópica 

dos altermundialistas, no instante atual traduzida na fórmula “outro mundo é possível”, 

atesta que “aquilo em que se aposta não é tanto num mundo utópico, mas num mundo que 

permita as utopias”, colocando-se assim no plano do vir a ser sem relações com o mundo de 

hoje: “é mais importante afirmar a possibilidade de alternativas do que defini-las” (SANTOS, 

2008, p. 6; 12). 

Assume-se nesta breve reflexão outra postura filosófica da história para pensar o 

futuro, este intimamente relacionado ao momento que se vive na perspectiva, a saber, 
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compreende-se que “o real é processo; este é por sua vez ele mesmo mediação, com 

ramificações profundas, entre o presente, o passado não liquidado e, sobretudo, o futuro 

possível” (BLOCH, 1976, p. 237). E para tal, se na visão de Santos (2008, p. 13) no atinente 

ao altermundialismo, “a reivindicação de alternativas é plural, quer na forma da 

reivindicação, quer no conteúdo das alternativas”, o que de certa forma esvazia e descredita 

a referência ao marxismo como se ele tivesse um “centro fixo, um núcleo duro 

definitivamente cristalizado”, acrescenta-se que a primazia do futuro, longe desse caráter 

abstrato, “exige ao contrário que o excedente extra-ideológico, o não-ainda consciente, o 

impensado de tradições exaustivamente banalizadas [...] sejam retomadas e reinterpretadas 

para fazer desaparecer as resistências de certo passado, o passado da imobilidade [...]”, ao 

mesmo tempo, em que ele mesmo, o marxismo, deve ser o seu transformador enquanto 

teoria, repudiando toda e qualquer relação contemplativa com o mundo (VINCENT, 1987, p. 

46; 48; 49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 O ALTERMODERNISMO AUTONOMISTA DA MULTIDÃO 
 

Com uma abordagem ainda profundamente marcada pelos elementos da 

ideologia do movimento autonomia operaia5, Negri, em parceria com Hardt esboçam os 

parâmetros teóricos de um determinado anticapitalismo, orientado, sobretudo, pela renúncia 

ao poder centralizado diante a constatação “do fiasco do projeto unilateral americano” 

(HARDT, NEGRI, 2012, p. 317), assim como pelo particular interesse pelos métodos de 

organização em rede e atuação, no caso específico, do movimento altermundialista, 

conforme certas constatações de Callinicos (2003, p. 54).  

Neste sentido e no que se refere à organização do “homem do comum” na forma 

de “multidões” (HARDT, NEGRI, 2013, p. 129; 132), ressaltam e agregam ao aporte teórico 

da multidão versus o Império pós-moderno o potencial dos movimentos sociais de hoje que 

reside, dentre outras, como no momento desse movimento italiano dos anos 1970, no fato 

de não contarem com a figura de dirigentes, “eles são organizados horizontalmente, e 
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assumem a forma de multidões, e a insistência na democracia em todos os níveis é mais do 

que um princípio: é a chave do seu poder” (ibidem, p. 132). 

Saudando a diversidade do movimento que se reconhece por um “comum” não 

ainda identificado, os idealizadores dessa utopia “radical” essencialmente autonomista, 

substituem a figura revolucionária do “operário-proletário”, ou ainda do “operário-massa” das 

lutas “contra o trabalho, contra a mediação social do trabalho abstrato, contra a configuração 

estatal (capitalista coletiva) que endossou a organização social do trabalho” (NEGRI, 1978, 

p. 226 et seq.), pela imagem da multidão, que no quadro histórico da pós-modernidade, se 

dá “uma tarefa extraordinária: abrir a propriedade privada ao acesso e ao benefício de 

todos; transformar a propriedade pública controlada pelo Estado em comum; e, entre outras, 

descobrir os mecanismos que permitam administrar, desenvolver e estimular a riqueza 

comum através da participação democrática” (HARDT, NEGRI, 2013, p. 130). 

Contrariamente do que possa parecer, a teorização pós-moderna de Negri, como 

já brevemente referenciado acima, pouco se diferencia dos aportes autonomistas de 

inspiração operária conforme os princípios do movimento italiano naquele momento 

historicamente determinado, a saber, na fase de desenvolvimento capitalista situada entre 

1945 e 1975 em que se intensificaram as lutas operárias e sociais (FARIAS, 2001, p. 45), 

expressão também da crise do próprio modelo fordista.  

Assim, para superar a modernidade, cujo legado fora reduzido por Negri e Hardt 

a “uma herança de guerras fratricidas, de „desenvolvimentos‟ devastadores, de „civilização‟ 

cruel e de violências jamais imaginadas antes”, a verdadeira “tragédia moderna” (HARD, 

NEGRI, 2000, p. 76), a proposição, para além de reafirmar o mundo pós-moderno, parte de 

uma visão em que “se a modernidade se compreende como uma relação de poder, 

acompanhá-la seria voltar então a perpetuar a mesma dominação” (idem, 2012, p. 114). E 

assim confirmam o espírito da pós-modernidade contra o “complexo modernidade-

„colonialismo‟-racismo” (ibidem, p. 130), na lógica superficial segundo a qual, o sujeito que 

se apresenta como uma multidão (HARDT, NEGRI, 2013, p. 127), “para encontrar uma 

alternativa é preciso, de preferência, explorar as forças da antimodernidade, quer-se dizer 

as resistências à dominação moderna” (idem, 2012, p. 115). 

Enquanto na última década a luta de classes se reduz, sob o prisma das quatro 

“figuras subjetivas da crise”, a saber, do endividado, do mediatizado, do securizado e do 

representado, esta última, “figura estranha e despolitizada”, em lutas fragmentadas contra 

causas específicas, nos moldes dos novos movimentos sociais de inspiração habermasiana, 

aprofundados por Touraine. Sem levar em conta, para uma análise da luta de classes, as 

múltiplas determinações do político, do econômico, do individual e do social, o fato é que a 

multidão, hoje se move, no espaço do Império, contra: 1) a hegemonia da finança e dos 



 

 

                  

bancos; 2) o controle unilateral da informação e das redes de comunicação; 3) contra o 

regime securitário e contra a generalização do estado de exceção; 4) e por fim, contra a 

corrupção da democracia (HARDT, NEGRI, 2013, p. 19), já que “a crise global da 

democracia se exprime pela violência em nível global e imperial” (idem, 2004, p. 398). 

Na contramão desse movimento teórico-filosófico que configura certa ortodoxia, 

uma vez que seus pressupostos permanecem quase imutáveis, tanto do ponto de vista dos 

sujeitos, quanto das causas maiores da luta revolucionária, é necessário, no seio de outra 

tradição da teoria marxista, “mostrar que é possível incluir a solidariedade do marxismo com 

o velho mundo que se quer combater” (VINCENT, 1987, p. 40), não cabendo, portanto, a 

recusa arbitrária de momentos da história da humanidade pelo fardo pesado, que, aliás, 

sempre o foi, indigno e perverso para o conjunto do proletariado, ao contrário, com um forte 

apelo à ideia de “utopia concreta”, 

 
O progresso do espírito humano não se opera de fato pela seleção progressiva ou 
natural das melhores teorias e das melhores formações culturais, menos ainda pelos 
acúmulos sucessivos, mas pelas lutas muita das vezes obscuras quanto aos seus 
objetivos, lutas que devem ser esclarecidas para melhor ver o futuro e ao mesmo 
tempo serem expressas segundo outras convenções e códigos diferentes dos que 
lhes foram impostos originalmente (ibidem, p. 46-47). 

 

Enquanto no projeto da multidão trata-se também, como para o operário-massa 

em relação ao Estado-nação, de abolir a soberania em nível global, ou ainda, destruir a 

soberania e a autoridade, segundo a interpretação que conferem Hardt e Negri (2004, p. 

399) ao lema “outro mundo é possível”, a utopia concreta contra a supressão das condições 

que perpetuam a luta de classes extrapola a análise das oposições de interesses materiais 

imediatamente constatáveis ou o inverso, os interesses históricos abstratamente concebidos 

(VINCENT, op. cit., p. 44). 

 

4 CONCLUSÃO 
 

Do imperativo marxiano segundo o qual é preciso romper com todas as 

condições que fazem do homem um ser oprimido, nutre-se a esperança esclarecida, sábia, 

que não permanece presa ao onírico, em nome de projeções futuras nos termos próprios de 

uma utopia concreta, logo passível de ser realizada ao reconhecer a finitude do homem e a 

não linearidade do tempo histórico, bem como da própria história.  

Certo, a história da humanidade sob o jugo do capitalismo, tanto na era da 

atividade industrial, quanto da financeirização, por si só revela no ser do homem oprimido o 

desejo de dias humanamente melhores, o que não significa que essa “docta spes deva se 

apoiar somente sobre as pulsões na direção de outra coisa e na insatisfação com a falta e o 



 

 

                  

pas-encore-être” como nos leva a pensar o teórico do movimento dos movimentos, “mas 

deve ser capaz de concretizar a função utópica sem cair no fatalismo e num leitura fideísta 

das contradições sociais”, contrariamente às projeções teóricas concebidas em torno do 

projeto do “homem do comum”. Assim sendo, longe do determinismo histórico ou de uma 

referência absoluta, trata-se, sobretudo, de uma possibilidade objetiva de uma sociedade 

sem classes; o mundo mesmo deve ser concebido sob este ângulo da possibilidade 

objetiva, das latências, das tendências inscritas em todos esses contextos em que 

aparentemente triunfa o irremediável (VINCENT, 1987, p. 41; 49). 
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