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A perspectiva dos sistemas-mundo: 

fundamentos e tendências

EDUARDO BARROS MARIUTTI4

In general, in a deep conflict, the eyes of the  
downtrodden are more acute about the reality of the 

present. For it is in their interest to perceive correctly in 
order to expose the hypocrisies of the rulers. 

(Immanuel Wallerstein)

A mudança social só pode ser compreendida no plano da totalidade. 
Embora ambígua, esta hipótese constitui a base fundamental da perspectiva 
do sistema-mundo. Se acreditarmos na autoimagem de Wallerstein, tal pers-
pectiva não foi constituída a priori, mas como o resultado de uma indagação 
prévia, isto é, um conjunto de estudos orientados para tentar compreender 

4 Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor do 
Instituto de Economia da UNICAMP.
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os fundamentos sociais dos conflitos políticos nos EUA nas décadas de 1950 
e 60, com o objetivo de - enquanto homem racional, confessa - discriminar 
as suas diversas modalidades para conseguir interferir no curso dos aconte-
cimentos, almejando constituir uma sociedade melhor. Esta preocupação, 
simultaneamente ingênua e pretensiosa, levou o então jovem sociólogo a es-
tudar os processos de descolonização na África, acreditando que ao observar 
o fenômeno em seus estágios iniciais – em um nível mais elementar, portan-
to – ele teria mais facilidade para entender a sua forma mais complexa. Mas 
a experiência não foi bem-sucedida: trouxe mais problemas do que soluções. 
Suspeitando das bases de sua própria formação intelectual, Wallerstein se viu 
forçado a revisitar as grandes questões debatidas durante a fase de forma-
ção das Ciências Sociais, entre os séculos XVIII e XIX. Como se sabe, além 
das profundas transformações sociais, este período foi marcado pela disputa 
acirrada entre as formas mais tradicionais do conhecimento – Teologia (em 
franco declínio), Filosofia e História – e as novas modalidades de reflexão, 
as ciências. Wallerstein suspeitou que esta discussão teórica não poderia ser  
realizada de forma independente, isto é, destacada da compreensão do proces-
so histórico que resultou na formação do mundo moderno. O primeiro passo 
concreto nesta direção foi dado em 1974, com a publicação de The Modern  
World-System I, livro que, indubitavelmente, deu origem à perspectiva do 
sistema-mundo.

Logo, como ponto de partida, utilizarei como parâmetro básico o con-
junto da obra deste autor para conduzir a argumentação. Seria impossível 
em um capítulo cobrir todas as dimensões e, sobretudo, as diversas correntes 
que fazem parte – ou que alegam fazer parte - da perspectiva do sistema- 
mundo. A despeito de um certo ecletismo que a caracteriza, nem toda teoria 
sistêmica – ou “pensamento sistêmico” - é compatível com esta perspectiva.5 

5 A própria ênfase de Wallerstein na ideia de que se trata de uma perspectiva e não de uma te-
oria do sistema-mundo abre margem para o ecletismo: ela se define essencialmente pela críti-
ca reflexiva dos pressupostos das ciências sociais “modernas”, que sistematicamente deslocam 
a atenção da verdadeira unidade de análise – o sistema-mundo e não as estruturas e subsiste-
mas que ele contém – e prometem uma objetividade que não podem realizar. É cedo demais 
para teorizar: “Eu tenho considerado o trabalho dos últimos vinte anos e de mais alguns que 
virão com o trabalho de limpar a vegetação rasteira, para que possamos construir um aparato 
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Além disto, a despeito das contínuas – e distintas – reverências de Wallerstein 
e Arrighi a Fernand Braudel, a reflexão do notável historiador francês – como 
ele próprio salientou (BRAUDEL, 1997 p. 58) – não corresponde perfeitamen-
te à problemática da perspectiva do sistema-mundo. O objetivo deste capítulo 
é duplo. Inicialmente discriminarei os fundamentos que delimitaram o quadro 
geral onde a reflexão sobre a dinâmica da sociedade se desenrolou, respeitan-
do duas temporalidades. A primeira, de mais longa duração, diz respeito à he-
rança da intensa discussão epistemológica travada, sobretudo, no século XIX, 
e que, em meio às lutas sociais, precedeu e condicionou a institucionalização 
das Ciências Sociais e do sistema universitário contemporâneo. A segun-
da, mais conjuntural, incorpora as questões mais circunscritas ao período  
compreendido entre, grosso modo, 1945 e 1968, momento em que as deter-
minações sociais que possibilitaram a consolidação da perspectiva do sistema-
-mundo ficaram mais explícitas e, por conta dos desdobramentos de 1968, 
possibilitaram a sua difusão. O segundo objetivo é diferente. Trata de apontar 
as perspectivas que se abrem a esta corrente de pensamento, frente a algumas 
tendências recentes, das quais podemos destacar dois desdobramentos: i) a 
expansão do escopo analítico, isto é, a investigação de outros sistemas-mundo 
(ou as relações entre sistemas-mundo distintos, porém contemporâneos); e ii) 
o debate teórico em torno da própria ideia de sistema, particularmente, a apro-
ximação cautelosa com a “teoria” do caos. 

As determinações mais profundas: a era moderna e 
suas contradições

Há uma forte correlação entre a formação do sistema-mundo capitalista  
e o estabelecimento da ciência moderna. No intuito de nos aproximarmos  

mais adequado para as ciências sociais” (WALLERSTEIN, 1998, p. 103). Embora essa postura 
possa efetivamente dar margem à pluralidade – bastante evidente dentre os seus entusiastas 
– há critérios mínimos que garantem a especificidade da perspectiva: a fusão entre o tempo 
e o espaço na demarcação dos limites do sistema-mundo (qualquer que seja ele) e a tipologia 
básica em que as análises se sustentam: a distinção entre economia-mundo e império-mundo. 
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mais rapidamente do nosso problema, é necessário restringir um pouco mais 
esta afirmação: há uma conexão entre a consolidação de uma economia- 
mundo baseada no modo de produção capitalista6 no “Ocidente” em ex-
pansão (1640-1815) e a constituição das ciências sociais [1850-1914(45)], 
isto é, a formação de um domínio específico do conhecimento, dividi-
do em disciplinas supostamente autônomas (antropologia, ciência políti-
ca, economia, geografia, história e sociologia) e, também, a criação de um 
aparato institucional capaz de preservar e fomentar a especialização do 
conhecimento nestes moldes. Como isto ocorreu em conjunto com a con-
versão da economia-mundo europeia em um empreendimento praticamen-
te global (1815-1917), a divisão do conhecimento estabelecida no núcleo 
do sistema se impôs sobre praticamente todo o planeta. Esta correlação  
fica ainda mais nítida se levarmos em conta a grande questão que subjaz a 
todas as disciplinas das ciências sociais: explicar a ascensão do “Ocidente”, 
isto é, explicar o processo geral do qual as próprias ciências sociais são uma 
expressão (WALLERSTEIN, 1992a, p. 561-3; 1992b). A reconstituição des-
te processo, mesmo que sumária, exige uma breve descrição do sistema de 
ideias típico do sistema precedente. 

No plano das estruturas do pensamento, tal como elas se expressavam 
com mais nitidez nas camadas dominantes, o feudalismo tinha como base 
uma concepção essencialmente transcendente sobre a realidade, onde prati-
camente todos os aspectos da vida se expressavam de acordo com a temática 
religiosa. Por conta disto, as contestações sociais eram percebidas e se ex-
pressavam como heresias. A linguagem da política era, portanto, essencial-
mente religiosa. E este traço sobreviveu, com algumas transformações im-
portantes, no Antigo Regime. A ascensão dos Estados Absolutos exacerbou, 
contudo, uma contradição importante: a tensão entre o poder temporal e o 
poder espiritual. No primeiro caso, a tendência foi a criação de uma ideologia  

6 Ao conceber o sistema-mundo como a unidade de análise Wallerstein é forçado a utilizar uma 
concepção bastante restrita – e pouco rigorosa - de Modo de Produção: este termo é usado, 
por vezes, como sinônimo de organização da produção, ora como sistema econômico e, de 
forma mais recorrente (e ainda menos precisa), como um sistema que submete praticamente 
tudo a uma “lei do valor”: a acumulação incessante de capitais. Wallerstein á categórico 
em um aspecto: em um sistema-mundo consolidado, apenas um Modo de Produção pode 
dominar, embora ele possa subordinar diversos outros.
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essencialmente fundada na razão de Estado (a base das prerrogativas do 
Príncipe), que abriu caminho para uma concepção política das lutas sociais. 
As forças associadas ao poder espiritual, por sua vez, tiveram de racionalizar 
seu discurso e suas bases burocráticas, reforçando – e tentando uniformizar 
– a liturgia,7 em conjunto com a afirmação da autoridade do Papa, respal-
dada pelo colegiado dos bispos mais notáveis que viviam ao seu redor. As 
tentativas de resolver o problema, tido a partir de então como fundamental 
pela cristandade – i.e. criar uma unidade entre o Império e o Papado –, fra-
cassaram duplamente. O reforço do poder Papal encontrou resistências de 
base doutrinária que, ao se mesclarem com questões mundanas, assumiram 
uma forma política que, ao final, redundou na divisão da Igreja (Reforma e 
Contrarreforma). As tentativas de criação de uma unidade política, por sua 
vez, foram bloqueadas por coalizações defensivas, que tomavam a forma de 
um dinâmico sistema de alianças (equilíbrio de poder).8

As implicações destas transformações no plano do pensamento foram 
elegantemente sintetizadas por Mannheim: 

O Estado Absoluto, tendo como uma de suas prerrogativas a consecu-
ção de sua própria interpretação do mundo, deu um passo que, com 

7 Esta orientação afetava diretamente o cotidiano das heterogêneas comunidades camponesas, 
criando um terreno propício à manifestação de revoltas, vistas pelos olhos eclesiásticos como 
heresias que, como tal, deveriam ser erradicadas violentamente. Estas agitações também afe-
tavam o poder secular em consolidação. Onde a Coroa era forte, a tendência foi no sentido 
de reprimir, em conjunto com a Igreja, os infiéis (fato que, no futuro, converteu o Tribunal do 
Santo Ofício em um braço do Estado). Porém, onde o Rei era fraco (ou praticamente inexisten-
te, como nos sistemas de Dietas da Europa Centro-Oriental), as heresias foram um elemento 
político importante a favor dos nobres locais. Logo, o entrecruzamento entre as tensões sociais 
e a disputa teológica, centrada no papel dos representantes da Igreja (se eram sobrenaturais ou 
não) é uma das marcas mais características do Antigo Regime.
8 Nem sempre se destaca a relação complementar entre os dois movimentos: a questão reli-
giosa como um ingrediente da questão política (e vice versa). Mas Arrighi (1996, p. 42) vai 
direto ao ponto: “Paralelamente a essa escalada dos custos de proteção [os constantes conflitos 
militares do Século XVI e XVII], houve uma escalada na luta ideológica. A progressiva desar-
ticulação do sistema de governo medieval levara a uma mistura de propostas religiosas ino-
vadoras e restauradoras, vindas de cima, seguindo o princípio do cuius régio eius religio, que 
provocou o ressentimento popular e rebeliões contra ambas. À medida que os governantes 
transformavam a religião num instrumento de suas lutas pelo poder, os súditos seguiram seu 
exemplo e transformaram a religião num instrumento de insurreição contra os governantes”. 
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a democratização da sociedade, posteriormente tendeu cada vez mais 
para a abertura de um precedente. Mostrou que a política era capaz 
de usar sua concepção de mundo como uma arma e que a política 
não era apenas uma luta pelo poder, mas veio realmente a se tornar 
pela primeira vez significativa quando, enfim, infundiu em seus obje-
tivos uma espécie de filosofia política com uma concepção política do 
mundo.[...] Primeiro, o liberalismo, depois, seguindo hesitantemente 
o seu exemplo, o conservadorismo, e, finalmente, o socialismo, to-
dos fizeram de seus objetivos políticos um credo filosófico, uma visão 
de mundo com métodos de pensamento bem fundados e conclusões 
prescritas. Assim, à ruptura da visão de mundo religiosa veio somar-se  
o fracionamento das visões políticas. (MANNHEIM, 1986, p. 63).

Em suma: o Antigo Regime, de forma contraditória, acelerou o pro-
cesso de secularização da vida social, afetando as estruturas do pensamento: 
a inspiração transcendental, que reduzia o papel do empirismo e impunha 
uma aura mística à sociedade, tendeu a ser substituída por uma concepção 
centrada na imanência, que abriu o caminho para a reflexão sobre a dinâ-
mica endógena da sociedade (HOBSBAWM, 2000, cap. 13; NOVAIS, 2005,  
p. 162-4; SANTOS, 1992, p. 17-9).

Com isto, as lutas políticas ganharam um novo terreno: o campo da 
reflexão imanente sobre a natureza dos problemas sociais. E, evidentemen-
te, o diagnóstico sobre as suas causas era o guia para propor as linhas de 
ação. No século XVIII, após a Revolução Francesa, um novo aspecto passou 
a ser decisivo: a generalização da ideia de progresso e sua implicação mais 
imediata, isto é, de que a mudança social é possível e, para alguns, inevitável  
(WALLERSTEIN, 1991, p. 7-22). Isto exigiu uma mudança no rumo da dis-
cussão. A questão decisiva: uma vez removidos os obstáculos reacionários ou 
obscurantistas, o progresso seria automático? Ou, pelo contrário, destruir os 
últimos elementos do Antigo Regime era apenas o passo inicial? Mas, de qual-
quer modo, a mudança social passou a ser aceita como algo comum, encora-
jando uma linha de pensamento otimista, que tinha como pressuposto básico 
a tese de que o colapso do Antigo Regime libertou a sociedade dos seus gri-
lhões e que, dali em diante, a tendência seria o progresso da humanidade em 
todos os planos. O pensamento conservador, por sua vez, tentava contra-arrestar  
este excesso de otimismo, salientando que as sociedades se formam por  
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sedimentação e que, portanto, “mudanças” muito rápidas podem comprometer 
a ordem social, prejudicando a todos (WALLERSTEIN, 2011 p. 2-5). A ques-
tão começou a mudar depois do período cujo símbolo máximo foi Robespierre.  
Frente ao conjunto de forças que se precipitaram após a fase jacobina da  
Revolução Francesa, o pensamento conservador se viu forçado a definir uma 
identidade mínima, bem como um programa político calcado fundamental-
mente na tradição, no caráter “orgânico” (i.e. hierárquico) da sociedade e, sobre-
tudo, no alcance reduzido do voluntarismo.9 Este movimento, por sua vez, deu 
mais coesão ao bloco heterogêneo de forças sociais e sistemas de ideias que, pos-
teriormente, foram definidos como “liberais”. A oposição entre o liberalismo e o 
conservadorismo, por sua vez, grosso modo, abriu caminho para reivindicações 
mais radicais, rotuladas posteriormente de socialistas ou libertárias.

Estas ramificações, contudo, só ficaram mais nítidas a partir de 1848, 
quando a insurreição dos trabalhadores urbanos, momentaneamente, con-
quistou o poder na França, em conjunto com diversos levantes em outros  
países europeus (a “primavera dos povos”). Embora derrotados por uma 
combinação de repressão sanguinária imediata, seguida de pequenas conces-
sões a conta-gotas, o sucesso momentâneo destes movimentos produziu dois 
efeitos principais. Entre as camadas dominantes, favoreceu uma tendência  
à aproximação entre o pensamento conservador e o liberal, pautado pelas re-
formas em nome da estabilidade social (o “despotismo ilustrado” e seu con-
gênere, um liberalismo mais pragmático e cada vez mais distante das noções 

9 O conservadorismo é, como todo sistema de ideias complexo, bastante heterogêneo. Para 
nossos propósitos, basta reter alguns elementos que são comuns a todas as suas variantes: i) 
a desconfiança com relação à Razão e, principalmente, na possibilidade de utilizá-la como 
critério na adoção de políticas destinadas a aprimorar a sociedade; ii) uma visão da História 
centrada na lenta cristalização dos costumes (na longa duração), que fundamenta a rejeição 
aos movimentos “bruscos” da política; iii) uma tendência ao pragmatismo, que deriva da 
desconfiança da razão e do que é novo (ou que se propõe como novo), na medida exata em 
que o “novo” é incerto, e não passou pela prova do Tempo; iv) a crítica à espontaneidade, 
típica do pensamento anarquista e demais correntes libertárias. É contra esta atitude que os 
conservadores diluem o papel do indivíduo (mas não necessariamente eliminam, tal como na 
vigorosa linha conservadora baseada em Tocqueville) e valorizam as ordens, corporações, a 
família e demais grupos sociais tradicionais. Esses atributos, na realidade, refletem um traço 
fundamental: embora tenha sofrido modificações importantes, o conservadorismo moderno 
permanece, essencialmente, uma doutrina negativa, que se exacerba na medida em que a mo-
dernidade desloca os costumes mais “tradicionais” e se aferra à ideia de progresso. 
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mais radicais de democracia). No outro polo também ocorreram mudan-
ças significativas. Ao passar a conceber a revolução como um movimento 
de superação da ordem vigente, baseada na insurreição social guiada por 
uma teoria sobre a dinâmica da sociedade, o socialismo saiu da sombra do 
pensamento liberal. A tendência, desde então, foi que, mesmo com a even-
tual oposição tática e até mesmo estratégica do pensamento anarquista,10 o 
marxismo passou a dominar o pensamento socialista e, principalmente, o 
movimento operário internacional.11 

Em suma, em um ambiente instável, propenso à radicalização, e com 
a preponderância do marxismo no pensamento socialista, os liberais foram 

10 Dentro do campo revolucionário, o exemplo mais cristalino desta oposição simultaneamente 
teórica, “institucional” (A Aliança Internacional da Democracia Socialista) e tática é Bakunin. 
Contra o alegado cientificismo defendido por Marx e Engels – a diferenciação entre socialismo 
utópico e científico, exposta no Manifesto do Partido Comunista - que ele tentava ridicularizar, 
taxando de “douto socialismo”, “o pior de todos os governos despóticos!” (BAKUNIN, 2001,  
p. 62) – e seu sujeito – o proletariado, taticamente liderado pelos Partidos Operários - ele contra-
punha a solidariedade espontânea (“paixão instintiva” era o termo de sua predileção), típica das 
camadas mais humildes do proletariado, que eventualmente poderia ganhar expressão na con-
solidação de comunidades regionais horizontalmente administradas, articuladas eventualmente 
por um regime federativo. Por fim, sua crítica a qualquer forma de hierarquia – baseada na ideia 
de que o poder político (que para ele é quase sinônimo de partidário e estatal) necessariamente 
“despersonifica” e corrompe – era contrária à tática proposta por Marx, Engels e seus aliados na 
condução da Associação Internacional dos Trabalhadores. Para Bakunin, eles representavam o 
setor mais aburguesado do proletariado. Seu herói, portanto era outro: “Por flor do proletariado 
quero dizer, principalmente, essa grande massa, esses milhões de não-civilizados, deserdados, 
miseráveis e analfabetos que o Sr. Engels e o Sr. Marx pretendem submeter ao regime paternal 
de um governo muito forte, sem dúvida, para a sua própria salvação, como todos os governos 
não foram estabelecidos, é evidente, no próprio interesse das massas. Por flor do proletariado, 
refiro-me precisamente a essa carne de governo eterno, essa grande canalha popular, que, sendo 
mais ou menos virgem de toda civilização burguesa, traz em seu seio, em suas paixões, em seus 
instintos, em suas aspirações, em todas as necessidades e misérias de sua posição coletiva, todos 
os germes do socialismo do futuro, e que só ela é hoje bastante poderosa para inaugurar e fazer 
triunfar a Revolução Social.” (BAKUNIN, 2001, p. 60-1). Mas Bakunin foi vítima do seu despre-
zo pela política convencional e, talvez,  do excesso de igualitarismo econômico (termo que ele 
gostava de destacar, já que, em todos os outros domínios, ele era um defensor da espontaneida-
de e da diversidade). Uma postura excessivamente antissistêmica para a época?
11 Curiosamente, isto decorreu da derrota da primavera dos povos que, de um lado, enfraqueceu 
as tradições socialistas mais arraigadas (ligadas aos artesãos em luta contra o sistema de máqui-
nas, pequenos camponeses, e sistemas de pensamento mais formalmente elaborados, inspirados 
em personalidades como Charles Fourier, Saint-Simon e Proudhon) e, de outro, aprimorou o 
senso tático de Marx e Engels, empenhados desde então a analisar com mais acuidade o papel 
da luta de classes na História, para entender melhor os motivos da derrota (CLAUDIN, 1976).
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forçados a deslocar para o primeiro plano a defesa da propriedade e da or-
dem, opondo-se, portanto, à revolução e, por conta disto, reforçaram sua 
afinidade com o conservadorismo. O próprio pensamento conservador não 
saiu incólume. Pressionados por todos os flancos, especialmente pelas reivin-
dicações populares, os conservadores foram forçados a admitir as reformas 
e, até mesmo, quando no poder (as diversas restaurações), implementá-las,  
com o alegado objetivo de reduzir o ritmo das mudanças para garantir a 
estabilidade. No plano formal, a questão que dividia o campo político dizia 
respeito à fonte da soberania: mesmo com a resistência do pensamento con-
servador, a zona de consenso era de que a soberania brota do povo. Mas os 
impasses persistiam: como se define o povo? E como o poder que dele emana 
deve ser institucionalizado? Em outros termos, retendo a generalizada per-
cepção de que o progresso era a tendência, essa mesma pergunta podia ser 
formulada de outro modo: qual o sujeito histórico que deveria controlar os 
rumos da sociedade (ou, pelo menos, o ritmo das mudanças)?

Uma ideologia12 não pode prescindir de um protagonista. Para os 
liberais, a despeito das imensas controvérsias internas, o protagonista é o  
indivíduo autônomo (e, portanto, o povo ou a sociedade é, essencialmente, 

12 Ideologia não pode ser confundida com visão de mundo (Weltanschauung). “Modernidade 
é a combinação de uma determinada realidade social com uma determinada Weltanschauung,  
ou visão de mundo, que substituiu e até sepultou uma outra combinação, que nós denominamos 
Ancien Régime.[...] Neste sentido, uma ideologia não é, em si mesma, uma Weltanschauung,  
mas uma das respostas possíveis a esta nova Weltanschaaung que chamamos de moder-
nidade.” (WALLERSTEIN, 2002, p. 83-4). O ponto é que ideologias só fazem sentido 
no interior de visões que sejam imanentes e admitam a endogeneidade da mudança so-
cial: elas representam metaestratégias políticas destinadas a tentar controlar as mudanças  
(WALLERSTEIN, 2011, p. 1; 2002, p. 86-90). Para tentar destacar isto, Wallerstein criou a 
exótica categoria Geocultura (uma analogia com “Geopolítica”), entendida como um conjun-
to de ideias, valores e normas que são amplamente aceitas no conjunto do sistema-mundo e, 
deste modo, constrange as ações sociais em seu interior (2007a cap. 4). Quem tem familiari-
dade com a obra de Mannheim irá perceber sua influência. E ela não reside apenas na clara 
afinidade entre a Geocultura e o sentido “total” de ideologia: a ideia de que os momentos 
transitórios são caracterizados por rupturas fundamentais na unidade do pensamento típico 
de uma dada época – convertendo deste modo as ideologias em armas políticas – é bastante 
trivial na sociologia do conhecimento. Curiosamente, ao discutir ideologia, Wallerstein não 
cita Mannheim: as únicas referências a ele são feitas em outro âmbito, mediante a comparação 
entre as concepções de utopia em Mannheim, Engels e Thomas More (cf. WALLERSTEIN, 
1991, p. 170-84). Esta é uma temática que precisa ser desenvolvida, e isto envolverá um diá-
logo mais intenso com a “velha” sociologia do conhecimento e o que os adeptos das Relações 
Internacionais costumam denominar de “teoria crítica”. A este respeito, ver Cox (1996, cap. 6).
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concebido como um agregado de indivíduos). Os conservadores, por sua 
vez, elegem os grupos tradicionais como os portadores legítimos da sobera-
nia (os indivíduos são meros portadores de padrões de conduta social pro-
fundamente arraigados, quase inconscientes). Os socialistas tendem a inver-
ter a forma de se pensar: o agente histórico por excelência é – ou deveria ser 
– o conjunto da sociedade, pois a própria ideia de indivíduo é a expressão de 
um certo desenvolvimento da sociedade.

Estas três ideologias, embora distintas, respondiam a pressões ins-
trumentais que, no fim das contas, geraram um ponto aglutinador. O meio 
para realizar as promessas do liberalismo e do socialismo – ou para evitar 
a desordem generalizada, de uma perspectiva conservadora – é a tomada 
do Estado. E esta manobra pode ser também legitimada defensivamen-
te: para impedir que os adversários consolidem definitivamente o seu po-
der ou, nos casos de grande instabilidade social, julga-se necessário tomar 
as rédeas do Estado antes que alguma coalizão rival se consolide e o faça. 
Contudo, independentemente da tática (ofensiva ou defensiva), todo mo-
vimento, para ter alguma chance de sucesso, precisa criar estruturas buro-
cráticas capazes de arrecadar recursos, consolidar lideranças, coordenar e 
educar grupos numerosos para a ação política. Na visão de Wallerstein, his-
toricamente, todos os movimentos antissistêmicos que tomaram o poder só 
conseguiram introduzir, com graus de sucesso e de profundidade variáveis, 
reformas que simplesmente retardaram a manifestação das contradições 
do capitalismo. No limite, portanto, a crítica de Wallerstein é congruen-
te com a empreendida pelos anarquistas mais radicais, em sua incessante  
denúncia contra a cooptação que é inerente às práticas do poder.13 Com o 

13 Como já sugeri, esta era a tônica de Bakunin contra a suposta tática marxista de conquista 
do Estado pela ação vanguardista dos partidos operários. Há claros pontos de convergência 
com o aspecto crítico implícito na veemente retomada da ideia de antipoder, empreendida 
por John Holloway (2003). Talvez por força do seu ofício, Wallerstein busca se distanciar das 
posições exclusivamente militantes: em tese, há um espaço positivo na agenda intelectual, 
mas ela deve ser capaz de assimilar democraticamente o discurso de todos os grupos de in-
teresse (de um modo que, curiosamente, lembra a Ética Discursiva habermasiana). Mas este 
espaço é, a seu ver, curiosamente, restrito. Durante a fase de funcionamento regular, o sistema 
não admite contraposições essenciais – afinal, capitular frente à instrumentalização derivada 
do liberalismo “centrista” não foi o resultado de todas as lutas intelectuais desde 1789 a 89? Na 
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primado das táticas – isto é, da razão instrumental – os meios se converte-
ram em fins, e isto bloqueou a reação contra o capitalismo. Pelo menos até 
1968. Retornarei a esse ponto. Mas um reparo é necessário: as diferenças en-
tre as três “ideologias” são muito mais importantes do que os elementos que 
elas podem possuir em comum.14 Esta tentativa de inventar uma unidade 
essencial na Geocultura do sistema-mundo – a redução das três ideologias 
em uma, expressa na vitória do liberalismo “centrista” – é arbitrária e, de tão 
simplista, atenta contra a credibilidade da perspectiva do sistema-mundo.

Os desdobramentos acima descritos, contudo, não operam apenas no 
âmbito das ideologias. A suposta consolidação da Geocultura do sistema- 
mundo moderno envolveu a transposição da luta política para duas ou-
tras arenas: os movimentos sociais antissistêmicos e as ciências sociais. A 
distinção entre estas arenas é um procedimento eminentemente analítico,  

fase de crise a situação é diferente. Por conta da imprevisibilidade intrínseca destas situações, 
o que nos resta é uma orientação moral: a luta na direção de um sistema igualitário e democrá-
tico, na medida exata que um sistema democrático só pode ser igualitário (WALLERSTEIN, 
2002, p. 35). E, neste aspecto, ressurge o constante diálogo de Wallerstein com a tradição do 
pensamento anarquista: em Utopístics, a forma organizacional das unidades imaginadas por 
ele como o padrão de um sistema moralmente superior possui o mesmo estilo de instituição 
celebrado pelos anarquistas (e alguns marxistas “autonomistas”): os modelos de autogestão, 
locais e descentralizadas, orientados para atender as demandas da comunidade. E, com uma 
pitada de Proudhon e Braudel, as inter-relações entre as múltiplas “empresas” produtivas não 
lucrativas poderiam ser mediadas pelo mercado, não o antimercado do capitalismo, mas o 
mercado de concorrência perfeita (o “mercado verdadeiro”) (WALLERSTEIN, 1998a, p. 74-5).  
Essas formas de organização de orientação mais artesanal e espontânea sempre exerceram 
fascínio sobre intelectuais humanistas – especialmente oriundos das fileiras da classe média, 
que ascenderam socialmente na grande expansão do sistema universitário ocorrida a partir 
da década de 1950 - e de bem nascidos diletantes.
14 O volume 4 de The Modern World System, um livro importante, repleto de insights frutí-
feros e fundado em cima das questões que realmente são essenciais, infelizmente, reproduz 
e intensifica o que After Liberalism tinha de pior: uma espécie de análise combinatória das 
diversas formas possíveis de discurso ideológico, levando em conta alguns parâmetros: su-
jeito histórico, relação com a noção de progresso e os eventuais pontos de oposição e de 
aproximação. Para Wallerstein – em linha, como veremos, com um dos elementos da pers-
pectiva idiográfica - todas as ideologias são negativas, já que elas se formam por oposição. 
No entanto, por conta da oposição ferrenha, para manter a polaridade, elas podem gerar 
combinações: e foram estas combinações, sempre mediadas pela tentativa de controlar o 
Estado, que resultaram na preponderância do liberalismo “centrista”, e, desse modo, na 
criação de uma unidade, a Geocultura.
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pois, a despeito de certa autonomia, elas são profundamente articuladas 
e interagem de forma dinâmica. A própria imprecisão do termo “movi-
mentos antissistêmicos” expressa isto. No vocabulário da perspectiva do 
sistema-mundo este termo designa reações radicais contra o sistema ou, 
pelo menos, a alguns de seus elementos centrais, em suas mais variadas 
formas. E a lista é imensa e heterogênea: contracultura, feminismo, mo-
vimento verde, insurreições (como Chiapas, por exemplo), extremismo 
religioso etc. Não entrarei aqui em detalhes sobre esta dimensão da dis-
cussão. O fato de os movimentos antissistêmicos se expressarem também 
no plano da ciência é significativo: revela as peculiaridades do sistema- 
mundo moderno (como dito, na Idade Média estes movimentos assumiam 
uma linguagem teológica). Mas, em um paradoxo aparente, Wallerstein  
repete à exaustão que um movimento antissitêmico é um movimento para a 
transformação do sistema, mas, ao mesmo tempo, é um produto do sistema 
(WALLERSTEIN, 2001, p. 58-64; 2007a, p. 64-5). Tendo em vista o conjunto 
de sua obra (as reflexões sobre este tema são recorrentes, porém esparsas), 
o argumento básico é o seguinte: na fase de formação do sistema – durante 
a consolidação de sua geocultura - tais movimentos realmente apresentam 
uma possibilidade significativa de transformação. O resultado desta luta é 
decisivo para definir as estruturas do sistema, em todas as dimensões da re-
alidade social. No entanto, durante o seu funcionamento regular, tais movi-
mentos – a despeito de sua retórica - não conseguem ultrapassar os marcos 
do sistema. Isso muda, naturalmente, na fase da crise terminal (que, em sua 
opinião, vivemos desde 1968): a janela para transformações fundamentais 
está, portanto, aberta (WALLERSTEIN, 1998a, especialmente p. 1-33).15 Em 
suma: os movimentos antissistêmicos se mesclaram com a batalha ideológica  

15 Este é mais um ponto frágil. Em alguns momentos, Wallerstein dá a entender que era pos-
sível, entre 1879-1848, um resultado diferente da polêmica “vitória” do liberalismo centrista. 
No entanto, quando ele discute as tendências seculares e, principalmente em seus textos pos-
teriores à década de 1990, a tendência de sua argumentação muda: a derrota das reações é tida 
como inevitável, pois o sistema estava em sua fase de funcionamento regular. Mas, misteriosa-
mente, depois do colapso do socialismo real, Wallerstein parece ter tido acesso aos desígnios 
(até então) secretos da divina Providência: agora é diferente, pois, ao se aproximar das assín-
totas – algo já em curso desde 1968, mas que deve ocorrer definitivamente por volta de 2025 -  
o sistema entrará definitivamente na fase de bifurcação. Agora – e somente agora – o futuro 
está aberto. 
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que, no sistema-mundo moderno, irradiou-se para o plano das Ciências So-
ciais em constituição. É aqui que concentraremos as nossas atenções. 

Mas alguns pequenos reparos e adições devem que ser feitas ao 
modo como Wallerstein e seus discípulos tendem a reconstituir esse evento  
(WALLERSTEIN, 2011, p. 219-73; 1991, parte 1). A discussão empreendida 
nos séculos XVIII e XIX não é inédita: o que muda é o terreno onde ela pre-
tende ser empreendida. Longe de inventar sistemas de pensamento essencial-
mente novos, esta época testemunhou a secularização das grandes questões 
discutidas há séculos pelos grandes teólogos. Desde o seu início, a escolástica 
foi marcada por duas grandes polêmicas. De um lado, a tensão entre a Razão 
e a Fé (se são domínios separados ou conjugados e, sobretudo, na polêmica 
referente ao papel dos sentidos – isto é, da dimensão empírica - na busca 
da verdade) e, de outro, a espinhosa questão dos Universais, transposta da 
tradição grega (Platão e Aristóteles) para o pensamento cristão, mediante o 
contraste entre o realismo medieval e seu antípoda, o nominalismo (LEITE  
Jr., 2001). Como era de se esperar, dada a tendência transcendental e a cen-
tralidade na dimensão religiosa, estes problemas abstratos se referiam a 
questões pragmáticas, tais como o papel específico da Igreja e da liturgia na 
condução da sociedade e, de especial significado, o espaço do livre-arbítrio16  
(GRANGER, 1962, p. 7-43). Frente a uma visão de mundo imanente, per-
meada pela noção de progresso, estes problemas fundamentais passa-
ram a se expressar de forma distinta. Concomitantemente às profundas 
transformações institucionais que sepultaram a estrutura organizacional 
e as próprias aspirações da Universidade Medieval (baseada no diletantis-
mo e na busca da Verdade, do Bom e do Belo), uma grande tendência se 
materializou: o desmembramento entre as “ciências” e as Humanidades, 
que rapidamente estimulou a capciosa antítese nomotético-idiográfica.  
A base do conhecimento científico é a alegada universalidade dos fenôme-
nos que visa compreender. Logo, por definição, não é possível uma ciência 
do singular. Por ter se cristalizado incialmente nas ciências posteriormente  

16 O pensamento liberal é herdeiro direto deste tipo de tensão, na medida em que tem como 
base uma questão bastante similar: como combinar a dimensão da liberdade individual com 
uma sociedade progressivamente baseada na interdependência?
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batizadas de naturais, a visão nomotética não produziu tanta celeuma. A 
questão mudou quando, a partir do século XVIII, tentou-se aplicar de forma 
mais sistemática este princípio ao estudo da sociedade. A reação imediata 
dos humanistas baseou-se na tese de que, ao contrário dos objetos físicos 
(e dos animais irracionais, que respondem a instintos básicos), o homem, 
mesmo sujeito a constrangimentos minimamente niveladores, toma deci-
sões individuais espontâneas (de novo, o livre-arbítrio), possui imaginação 
e, pode-se aduzir, tais decisões são sempre tomadas em um contexto especí-
fico que, portanto, influencia os resultados.

A reação dos humanistas engendrou o que se convencionou denomi-
nar visão ideográfica. Toda realidade social em uma dada época17 é específica 
e organicamente integrada. Levando isto ao limite, chega-se a duas implica-
ções interligadas: i) uma época - ou qualquer segmento da realidade - não pode 
ser reduzida a nenhum componente essencial (o procedimento padrão da 
orientação nomotética); ii) por conta disto, não existe nenhum critério obje-
tivo, no sentido de transcender as situações concretas, que pode ser utilizado 
como parâmetro para comparar períodos diferentes. Esse aspecto, natural-
mente, se radicalizado, abre o caminho para uma variante muito peculiar do 
relativismo: há, evidentemente, em todas as épocas, uma tensão entre pon-
tos de vista distintos, ancorados em torno de alguns pontos de gravitação.18   
Essencialmente, todas as ideologias em disputa, além de necessariamente 

17 Ponto onde já começa a polêmica: quais são os limites de uma época ou de uma socieda-
de? A escola histórica alemã, por exemplo, de forte inclinação ideográfica, claramente queria 
demarcar as diferenças entre a sociedade germânica (cujos limites eram, também, bastante 
indefinidos) e a anglo-saxã, embora, evidentemente, ambas fossem contemporâneas.
18 A identificação e análise destes pontos aglutinadores, onde as polarizações ficam mais ex-
pressivas e, portanto, ganham sentido é um vasto campo de pesquisas, ainda insuficientemen-
te explorado. Fernando Novais dá um exemplo de tema aglutinante: “A evolução das idéias 
políticas na Época Moderna, aliás, dá lugar a problemas peculiares: nenhum setor da produ-
ção cultural revela mais claramente a sua natureza ideológica que o pensamento político, ça 
va de soi; difícil, sim, é demarcar o elemento comum na oposição contínua que os teóricos 
mantêm entre si. Talvez se pudesse acompanhar as vicissitudes da ‘teoria do contrato’, desde os 
jesuítas espanhóis e os polemistas protestantes franceses no século XVI, passando pelos clás-
sicos da revolução inglesa (Locke, especialmente), até Rousseau. A ideia do ‘contrato social’ 
seria o terreno comum de entrecruzamento e oposições entre os vários teóricos” (NOVAIS, 
2005, p. 164).
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parciais e enviesadas, são, no cerne, negativas: se definem pelo choque e pelo 
antagonismo; é exatamente este contraste que possibilita a mudança e, no 
limite, permite, dentro do horizonte da idiografia, a percepção da mudança 
social.19 Mas a idiografia representava claramente uma reação defensiva: os 
ideais de uma ciência positiva e generalizável estavam progressivamente ex-
travasando o seu leito de origem – a mecânica celeste, em moldes newtonia-
nos – e se aproximando cada vez mais do estudo sistemático da sociedade. 
Além da capacidade de persuasão por conta de seu forte conteúdo empírico, 
as ciências naturais – devido a seus efeitos práticos evidentes - não depen-
diam exclusivamente do sistema universitário para se reproduzirem institu-
cionalmente (WALLERSTEIN, 2011, p. 221-6). E, exatamente por conta de 
sua popularidade, estes cientistas eram muito bem vistos na nova estrutura 
universitária em constituição.20 A tradição ideográfica, contudo, conseguiu 
resistir a esta pressão, lutando pela revitalização da Universidade – um ponto 
de apoio fundamental para saberes distantes da prática – e, ao mesmo tem-
po, gerando verdadeiros focos de resistência nas faculdades e departamentos 
de História, Letras, Artes e Humanidades em geral. 

Em um aspecto, contudo, a reação ideográfica contava com um apoio 
mais amplo: com a crescente identificação da soberania com o povo, cada Es-
tado tinha de inventar o seu (HOBSBAWM, 1990, p. 103-17). E para fazê-lo 
era necessário homogeneizar minimante as tradições “populares” e, simulta-
neamente, fabricar uma história, uma geografia e uma literatura nacionais.  
Neste aspecto, os historiadores, classicistas e especialistas em literatura se  

19 Não é possível associar a idiografia exclusivamente com o relativismo absoluto: afirmar que 
eventos isolados só podem ser efetivamente compreendidos se situados organicamente em 
sua época não impede, necessariamente, a qualificação das épocas. O pensamento idiográfico 
não recusa, necessariamente, conceitos gerais como Feudalismo, Capitalismo, Liberalismo, 
etc. O pensamento idiográfico se opõe a filosofias da história lineares e a formas de pen-
samento reducionistas, que tentam decodificar a realidade em elementos invariantes e, por 
conta disto, universais (BENDIX, 1967; COX, 1996, p. 65-6). 
20 Este impulso teve força para afastar as nascentes ciências sociais do campo das Humanida-
des, mas, para o bem do espírito humano, não foi suficiente para abolir a distinção entre os 
domínios da natureza e da sociedade (uma tendência que, como veremos, ressuscitou no final 
do século XX e, tragicamente, adentrou no XXI): por mais que alguns desejassem, por moti-
vos que deveriam ser óbvios para qualquer pessoa dotada de bom senso, os cientistas sociais 
jamais foram plenamente integrados à hard science. (C.G.R.C.S., 1996, p. 17-9; 21).
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tornaram fundamentais. Enfim, a tradição ideográfica saiu dos restritos cír-
culos intelectuais que a cultivavam – de forma diletante, muitas vezes - e en-
controu uma possibilidade de aplicação prática: 21 a construção da nação ficou 
a seu cargo. Esta tarefa exigia recursos e a criação de uma estrutura institu-
cional mínima, cuja expressão burocrática mais evidente envolvia a definição 
dos currículos obrigatórios do sistema educacional e, de forma congruente, a 
padronização (e controle indireto) sobre os meios de comunicação.22

O relatório da Comissão Gulbenkian para a reestruturação das ciên-
cias sociais – presidido por Wallerstein - resume muito bem esta situação: 

No decurso do século XIX, as várias disciplinas como que se abriram 
em leque cobrindo toda uma gama de posições epistemológicas. Num 
dos extremos situava-se a matemática (uma atividade de natureza não 
empírica), e logo encostadas a ela as ciências naturais experimentais 
(perfiladas, por sua vez, numa espécie de ordem decrescente segundo 
o respectivo grau de determinismo – a física, a química, a biologia). 
No extremo oposto achavam-se as humanidades (ou artes e letras), co-
meçando pela filosofia (contraponto da matemática enquanto ativida-
de não empírica), seguida do estudo das práticas artísticas formais (as 
literaturas, a pintura e a escultura, a musicologia), que na sua prática 
concreta se aproximavam muitas vezes da própria história, ao prefi-
gurarem-se como uma história das artes. Por fim, entre as humanida-
des e as ciências naturais ficava o estudo das realidades sociais, com a 
história (ideográfica) a situar-se junto das faculdades de artes e letras 
ou mesmo no seu interior e com as “ciências sociais” (nomotéticas)  

21 Para os países que se situavam no epicentro da competição mundial, a etnografia tornou-
se um saber importante: tanto para preservar as regiões anexadas quanto para favorecer a 
penetração e a conquista de novos povos.
22 “A ‘questão nacional’, como os velhos marxistas a chamavam, está situada na intersecção 
da política, da tecnologia e da transformação social. As nações existem não apenas como 
funções de um tipo particular de estado territorial ou da aspiração em assim se estabelecer 
– amplamente falando, o Estado-Cidadão da Revolução Francesa – como também no con-
texto de um estágio peculiar de desenvolvimento econômico e tecnológico. A maioria dos 
estudiosos, hoje, concordaria que as línguas padronizadas nacionais, faladas ou escritas, não 
podem emergir nessa forma antes da imprensa e da alfabetização em massa e, portanto, da 
escolarização em massa.” (HOBSBAWM, 1990, p. 19). Logo, portanto, desde o ensino básico 
ao superior, criaram-se condições institucionais mínimas para a preservação das disciplinas 
de orientação ideográfica.
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na proximidade das ciências da natureza. Postos perante uma sepa-
ração cada vez mais rígida dos saberes em duas esferas diferentes, cada 
uma delas com a sua ênfase epistemológica própria, os estudiosos das 
realidades sociais viram-se como que entalados e profundamente di-
vididos por estas questões epistemológicas. (C.G.R.C.S., 1996, p. 24).

Assim, a despeito da resistência dos humanistas, pelo menos até 1968, 
as ciências sociais de inspiração nomotética predominaram. 

As pretensões universalistas das ciências sociais dependiam, contudo, 
da clara e precisa delimitação do seu objeto. O ganho em generalização, por-
tanto, depende da redução da escala dos fenômenos e seu confinamento dentro 
de fronteiras estanques. É evidente que isto traz problemas teóricos. Até onde 
reduzir? Ou, em outros termos, como traçar as fronteiras do conhecimento? 
A princípio, para as orientações epistemológicas fundadas na distinção radical 
entre o domínio do conhecimento científico - tido como autônomo e liga-
do essencialmente à capacidade de imaginação dos cientistas (WALTZ, 2002,  
p. 19-20, 24) - e a “realidade”, a demarcação dos objetos é arbitrária: o único 
critério de validade – utilitário, portanto - é a aceitação e o emprego dos recor-
tes pela comunidade científica. Contudo, no fim das contas, o modo como o 
pensamento liberal segmenta a realidade acabou comandando a delimitação 
dos objetos das ciências de inspiração nomotética: o mercado, objeto da Eco-
nomia, o Estado, que entrou para a alçada da Ciência Política e a “socieda-
de civil”, domínio da Sociologia (WALLERSTEIN, 2011, p. 243; WOLF, 2010, 
p. 7-19). É evidente que, no interior de cada uma destas disciplinas, há um 
intenso e acalorado debate, com focos de resistência ideográfica, bem como 
variantes que se intitulam “heterodoxas”, isto é, que visam calibrar o excesso 
de formalismo e abstração com incursões pela História, com o objetivo de 
fundamentar e dar mais concretude aos conceitos. 23 

23 Há, inclusive, tentativas de fusão entre os domínios. No âmbito da Economia, isto se 
expressa nas diversas ressurreições da Economia Política (que tenta estabelecer uma 
simbiose com a política, com a “intrusão” da História) e, em um terreno mais inclinado à 
nomotética, do Neoinstitucionalismo (que tenta aproximar a Economia e a Política (reduzida 
ao funcionalismo e à “teoria dos jogos”, uma aproximação favorecida pela suposta homologia 
entre os seus métodos)). São comuns também as tentativas de combinação entre a sociologia 
e a ciência política (sociologia do poder (Michael Mann e, e em menor grau Charles Tilly 
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Entretanto, a despeito das reações, o movimento dominante foi no 
sentido de uma delimitação cada vez mais rigorosa dos objetos, que tinha 
como objetivo não somente dominá-los racionalmente, mas, sobretudo, in-
terferir na realidade para tentar dar conta, sempre de forma segmentada, dos 
“problemas sociais” e, desse modo, dar continuidade ao progresso da socie-
dade.24 O cientificismo consolidado no final do século XIX, portanto, tinha 
algumas fontes comuns de inspiração, que lhe conferiam uma certa unidade 
epistemológica: i) a empiria como base da comprovação das teorias, ii) as 
pretensões de objetividade, mediante a clivagem da realidade, fundamen-
tada na separação entre sujeito e objeto do conhecimento; iii) as noções de 
equilíbrio e circulação; e iv) o princípio da simetria temporal, isto é, a ideia 
de que o tempo é um parâmetro externo aos fenômenos, configurando-se 
portanto como uma simples medida.25 Enfim, na batalha entre a generaliza-
ção absoluta e o particularismo, as ciências sociais, estimuladas pelas ciên-
cias naturais, tenderam para uma posição nomotética, que só podia se realizar 

(mais afinado com uma ciência política retrospectiva)), a macrossociologia histórica, etc.). 
Mas estes esforços – que, geralmente, tem como horizonte a interdisciplinaridade, e não a 
transdiciplinaridade almejada pela perspectiva do sistema-mundo – jamais foram capazes 
de ameaçar seriamente o mainstream em cada uma das grandes ciências sociais nomotéticas.
24 “As ciências sociais emergentes recortam, pois, esferas da existência – econômica, social, polí-
tica, cultural – para poder conceituar sobre o seu objeto, isto é, para poder dominá-lo racional-
mente. [...] Quanto mais rigoroso o recorte do objeto, mais precisa a conceitualização, e final-
mente mais eficaz a sua aplicação. Efetivamente há uma relação intrínseca entre a cientificidade 
e a capacidade de intervenção no real: das ciências exatas para as humanas já existe um diferen-
cial. No interior das ciências humanas, se compararmos, como às vezes se faz, a economia com 
a sociologia, isso fica manifesto. A história, por sua vez, configura uma situação-limite, uma vez 
que carece de sentido “história aplicada.” (NOVAIS; FORASTIERI, 2011, p. 22).
25 No calor dos acontecimentos, a tese da reversibilidade dos fenômenos - desdobramento 
lógico de um universo mecânico baseado na simetria temporal – contudo, encontrou maior 
resistência entre os adeptos das ciências sociais, principalmente entre os reformistas: embria-
gados pela ideia de progresso, como eles poderiam imaginar a possibilidade de um retorno às 
velhas condições? A modernidade era vista, portanto, como um ponto de mutação irreversí-
vel. Boaventura de Sousa Santos chamou a atenção para este aspecto curioso: “Na mecânica 
Newtoniana, o mundo da matéria é uma visto como uma máquina cujas operações podem 
ser determinadas precisamente por meio de leis físicas e matemáticas – um mundo eterno 
e estático pairando em um espaço vazio, um mundo onde o racionalismo cartesiano torna 
cognoscível pela divisão em suas partes constituintes. Esta idéia de um mundo-máquina era 
tão forte que se tornou na grande hipótese universal da era moderna. É surpreendente, até 
mesmo paradoxal, que esta forma de conhecimento pudesse se tornar um dos pilares da ideia 
de progresso que impregnou o pensamento europeu desde o século dezoito e que se converteu 
no símbolo intelectual da ascensão da burguesia.” (SANTOS, 1992, p. 17 - grifos meus). 
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segmentando a realidade social em esferas da existência autônomas, fato que 
caminhou a par com a burocratização da Universidade, dividida em depar-
tamentos e faculdades especializadas nos novos ramos do conhecimento. É 
este modelo, gestado essencialmente na França, EUA, Grã-Bretanha e, de 
certo modo, na Alemanha, que tendeu a se difundir na segunda metade do 
século XX, nas condições excepcionais criadas nos “Anos Dourados”. 

As determinações da conjuntura: 1945-1968

A perspectiva do sistema-mundo surgiu deliberadamente como um 
contraponto à “teoria da modernização” que, como se sabe, tem como fun-
damento a degeneração de um dos principais legados do iluminismo: a tese 
do progresso automático (WALLERSTEIN, 1998b, p. 106). Embora mais ex-
plícita na ciência econômica e na sociologia, esta “teoria” se difundiu por 
praticamente todos os ramos das ciências sociais, induzida pela crescente 
importância estratégica da vasta zona não ocidental e, também, por conta 
da expansão do sistema universitário para além dos países centrais. A teoria, 
que se propunha universal, tinha de dar conta de duas “anomalias”: o mundo 
não ocidental e o terceiro mundo (WALLERSTEIN, 2007b, cap. 2). Como as-
similar realidades tão distintas a uma teoria concebida essencialmente com 
base na trajetória dos países desenvolvidos? A saída foi relativamente sim-
ples. Todos os Estados/Sociedades Nacionais representam simultaneamente 
um conteúdo geral e singular. O caráter geral reside na sequência de estágios 
a serem atravessados, enquanto o caráter particular deriva, fundamental-
mente, das diferenças com relação aos países desenvolvidos (que represen-
tam a unidade de referência), entendidas essencialmente como obstáculos à 
evolução: ao oferecerem resistência, explicam o atraso relativo da sociedade 
em questão (ARRIGHI, 1998, p.114-6; WALLERSTEIN, 1991, p. 266-72). 

Além de uma clara antagonista, a perspectiva do sistema-mundo  
é herdeira direta de três grandes debates que ocuparam o centro da discus-
são acadêmica entre 1945 e 70: i) o surgimento da CEPAL e a consolidação 
da “teoria” da dependência; ii) o debate sobre a transição do feudalismo ao 
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capitalismo;26 e iii) os desdobramentos da “velha” tensão entre a História e 
as Ciências Sociais, travada fundamentalmente pela escola dos Annales. A 
filiação mais explícita é, evidentemente, com a teoria da dependência. Não 
somente pelo fato da distinção entre centro e periferia – e os diversos me-
canismos de exploração derivados diretamente desta assimetria fundamen-
tal - representar um dos elementos fundamentais desta perspectiva. Outro 
aspecto é igualmente importante: demonstrando um desconforto com o  
establishment, a teoria da dependência expressou a recusa dos intelectuais 
do terceiro-mundo em aceitarem acriticamente as teorias econômicas domi-
nantes, fato que não somente lançou um desafio direto à teoria da moderni-
zação como, ao mesmo tempo, abriu a possibilidade de elevar o diálogo entre 
a História, a Sociologia, a Ciência Política e a Economia. 

O “clássico” debate sobre a transição, travado originalmente entre 
Maurice Dobb e Paul Sweezy nas páginas da revista Science & Society teve 
também um papel fundamental. A própria ideia de transição retomava pro-
blemas teóricos decisivos: há uma dinâmica discernível na fase de transi-
ção? Ou ela é governada totalmente pelo acaso? Se existe dinâmica, onde 
ela se situa: no impacto do comércio de longa distância sobre os padrões 
de consumo da nobreza, nos mercados locais e nas aldeias (i.e. a dissolução  
da “economia natural”). Ou, essencialmente, a dinâmica deriva da dispu-
ta entre as classes sociais pelo excedente, luta que desencadeia revoltas ge-
rais que só terminam com a conquista do Estado e, na sequência, com o 
desenvolvimento das forças produtivas? As implicações políticas do debate  

26 Immanuel Wallerstein (2004, p. 11-2), recentemente, fez menção a 4 debates: os três acima 
citados mais a polêmica em torno do “Modo Asiático de Produção”. Situado na Guerra Fria, 
este debate tinha implicações políticas muito claras: se não há uma sucessão unilinear e ine-
xorável de Modos de Produção, é legítimo refletir se a URSS encontra-se mesmo na fase de 
transição ao Comunismo ou se, pelo contrário, ela deu origem a um novo Modo de Produção 
(muito similar ao asiático, isto é, um modo de produção redistributivo, onde o poder público 
era o organizador da economia), fato que exigiria transformações significativas nos prognós-
ticos do Partido Comunista da URSS sobre o seu futuro e sobre o futuro dos países do terceiro 
mundo. O interesse deste debate para a perspectiva do sistema-mundo é duplo: i) por romper 
com a ideia de sucessão automática, mediante estágios predefinidos, esta discussão ajudou a 
contestar as variantes “marxistas” da teoria da modernização; ii) o debate, pelo menos indire-
tamente, alimentou movimentos antissistêmicos mais radicais, que passaram a denunciar um 
suposto conluio americano-soviético para manter o status quo na década de 1960.
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eram nítidas: o próprio Sweezy, ao abrir a sua crítica a Dobb, afirmou ex-
plicitamente em 1950 que o interesse pela passagem do feudalismo ao capi-
talismo derivava da situação contemporânea, isto é, a transição ao socialis-
mo. Por fim, e para nós isto é mais importante, o debate sobre a transição 
era marcado por outra sobreposição de problemas: ao lado das questões 
específicas da transição, na essência, a discussão envolvia concepções  
distintas sobre o Materialismo Histórico e, mais particularmente, sobre o 
conceito de Modo de Produção. Quais mecanismos fazem um novo modo de 
produção brotar das contradições internas do velho? A transição se proces-
sa mediante o progresso das forças produtivas, que entram em contradição 
com as relações de produção ou é a mudança nas relações de produção que 
explica o desenvolvimento das forças produtivas?27

Outro tema importante, implícito em toda a discussão, diz respeito à 
polêmica em torno da unidade da análise. A mudança ocorre – e, portanto, 
só pode ser compreendida - no plano do conjunto ou, pelo contrário, ela é a 
resultante de múltiplas transições, onde as diversas sociedades mudam no seu 
próprio ritmo, predominantemente em função de seus atributos internos?28 
No primeiro caso, as dificuldades residem em pelo menos dois pontos. Pri-
meiro, como combinar a análise das subunidades – os Estados em consoli-
dação – com o movimento do conjunto; ou, em outros termos, como esta-
belecer as mediações entre a determinação geral e o movimento das partes? 
Segundo, como definir critérios para a periodização do conjunto? Se isso já 

27 Essa questão se mescla com outra: qual é o papel específico da luta de classes durante um 
período transitório? Ela conduz à transição (fato que implica grau considerável de indetermi-
nação) ou, pelo contrário, ela se processa dentro de limites estabelecidos pelas combinações 
entre as forças produtivas e as relações de produção? O conflito entre as camadas dominantes 
– e sua transformação - pode ser mais decisivo na transição do que as tentativas de insubor-
dinação das camadas inferiores da sociedade?
28 Questão que, imediatamente, leva a outra: nas variantes do marxismo que não tomam axio-
maticamente a economia como a base da dinâmica social (e da mudança), há alguma esfera 
da existência social que determina a posição ou o movimento das demais e, portanto, conduz 
a transição? Na primeira fase da polêmica sobre a transição, mesmo as versões mais econo-
micistas do materialismo histórico abriram caminho para incorporar as transformações indu-
zidas pela política. Na segunda fase, contudo, Guy Bois tentou reforçar a posição mais orto-
doxa, questionando o marxismo “político” derivado de Dobb e reforçado por Robert Brenner  
(MARIUTTI, 2004).
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é difícil em um modo de produção consolidado, as dificuldades aumentam  
tremendamente quando o problema envolve um período transitório. No se-
gundo caso, a tendência foi buscar uma saída falsamente conciliatória, sus-
tentando que a transição envolve um amplo leque temporal (do século XV 
ao XIX), que é pontuada por diversas revoluções burguesas, que progressi-
vamente sedimentam o capitalismo nas diversas formações sociais. De uma 
forma bastante original, Immanuel Wallerstein combinou os aspectos mais 
relevantes da perspectiva de Dobb29 com as principais questões levantadas 
por Sweezy, em especial a sua insistência em afirmar que as explicações de-
veriam levar em conta não só os países isoladamente, mas, sobretudo, a sua 
integração a uma unidade mais ampla, o sistema mediterrânico Europeu. 
Assim, o debate sobre a transição teve uma dupla função: ao promover uma 
reflexão metodológica sobre o Materialismo Histórico, flexibilizou as orto-
doxias marxistas e, ao mesmo tempo, favoreceu um diálogo mais intenso 
entre a Economia e as demais Ciências Sociais. 

29 Dobb enfatizou um aspecto decisivo: não há nenhuma relação linear entre o desenvol-
vimento do comércio e o afrouxamento dos laços servis, rumo ao trabalho assalariado. A 
expansão do comércio foi acompanhada tanto pelo reforço como pela dissolução da servidão. 
O caráter decisivo não era o comércio, mas que classe social desenvolvia as relações mercantis 
ou se associava ao mercador: onde o produtor direto teve acesso aos mercados, a tendência 
foi no sentido do trabalho livre. Mas onde a nobreza se associava ao mercador, a tendência era 
o reforço da servidão. Embora Dobb fosse um ferrenho defensor do papel crucial das trans-
formações internas – para a Grã-Bretanha pelo menos – na condução da transição, isso abriu 
caminho para uma interpretação apta a destacar a dimensão transnacional da luta de classes. 
Isto, além de ampliar a discussão para os movimentos do conjunto, possibilita destacar os 
vínculos entre a forma de controle sobre o trabalho, o sistema político e o poder do Estado: 
“Por que há uma coincidência temporal entre diferentes modos de organização do trabalho – 
escravidão, ‘feudalismo’ [i.é., o reforço da servidão na Europa Oriental], trabalho assalariado 
e auto-emprego [pequeno produtor independente] – no interior da Economia-Mundo? Por 
que cada forma de controle de trabalho se ajusta melhor a tipos particulares de produção. 
E porque estes modos estavam concentrados em zonas distintas da economia-mundo [...]? 
Porque as formas distintas de controle sobre o trabalho afetam significativamente o sistema 
político (a força do aparato de Estado em particular) e as possibilidades de uma burguesia 
autóctone prosperar. A economia-mundo estava precisamente baseada no pressuposto de que 
existiam estas três zonas [periferia, semi-periferia e centro] e que elas possuíam efetivamente 
diferentes formas de controle sobre o trabalho. Se não fosse deste modo, não seria possível 
assegurar o tipo de fluxos de excedentes que permitiu que o sistema capitalista existisse.” 
(WALLERSTEIN, 1974, p. 87).
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Estas tendências corriam paralelamente com a ruidosa retomada da 
polêmica entre a História e as Ciências Sociais, sediada predominantemente 
na França. Em todas – e são várias - as reconstituições da gênese da pers-
pectiva do Sistema-Mundo, Wallerstein enfatiza o peso de Braudel, mas sem 
dar a devida ênfase ao seu primeiro e mais significativo grande interlocutor:  
Claude Lévi-Strauss. No final da década de 1940, em um famoso artigo 
(“História e Etnologia”), retomado posteriormente em Antropologia Estru-
tural [1958], Lévi-Strauss passou a defender ostensivamente a necessidade 
de se desfazer dos “saberes tradicionais” (as disciplinas isoladas, encerradas 
em si mesmas) mediante a criação de um espaço interdisciplinar de pes-
quisa, fundado em uma análise sincrônica, apta a captar invariantes ocul-
tas pela superfície dos acontecimentos (RODRIGUES, 2009). O problema 
é que, para Lévi-Strauss, era a etnologia - irmanada com a linguística - que 
deveria conduzir a discussão. Caberia à História apenas organizar os dados 
e os acontecimentos referentes às expressões conscientes da vida social, isto 
é, operar na superfície. Braudel redarguiu, salientando que a historiografia 
inspirada em Marc Bloch e Lucien Febvre já havia aberto caminho para a in-
terdisciplinaridade e, sobretudo, para a superação da reflexão situada domi-
nantemente no nível dos acontecimentos. Contra as alegadas invariâncias uni-
versais ressaltadas por Lévi-Strauss,30 Braudel intensificou o seu diálogo com a 
sociologia e a economia (que, rapidamente ocupou uma posição central), bem 
como estruturou o seu programa de pesquisas em torno da questão da tempo-
ralidade, com clara ênfase na Longa Duração, isto é, o nível da realidade onde 
dominam os elementos inconscientes da vida social, mas que não são imóveis, 
pois variam no tempo extremamente lento das civilizações.31

30 Infelizmente, não há espaço para aprofundar este tema aqui. Mas a função de Levi-Strauss 
não foi apenas a de antípoda de Braudel. O renomado antropólogo publicou nos Annales em 
algumas ocasiões e tendeu a se aproximar mais ainda, ao atenuar as diferenças entre o (seu) 
estruturalismo e a História da segunda geração dos Annales. Ironicamente, a continuidade da 
aproximação entre a antropologia - uma certa antropologia pelo menos - e a Nova História 
destruiu esse diálogo, mediante a “dissolução” das estruturas. Se a qualidade dos interlocutores 
é um critério para avaliar a vitalidade de uma corrente do pensamento, a substituição de Lévi- 
Strauss por Marhsal Sahlins diz muito sobre a relevância da Nova História.
31 As implicações políticas desta visão são evidentes: o tempo curto – de uma geração, por 
exemplo - não é capaz de produzir nenhuma mudança fundamental. As ditas “revoluções” 
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Aqui reside, portanto, o elemento central: as estruturas sociais são 
móveis, de desgaste muito lento, fato que de saída inviabiliza a absolutização 
dos modelos estáticos, típica das posições mais ortodoxas das ciências so-
ciais. Tais modelos têm a sua função, mas somente serão úteis se confronta-
dos com a dimensão das temporalidades e seus ritmos variáveis de mudança. 
É, portanto, no plano da longa duração que a perspectiva do sistema-mundo 
pretende se situar. Outro elemento, que deriva diretamente da reflexão mais 
madura de Braudel, envolve a diferenciação entre a lógica transparente do 
mercado livre e a opaca zona dos privilégios e do monopólio. A peculia-
ridade é que esta distinção é transposta para a estruturação da economia- 
mundo. No centro concentram-se as posições monopolistas – os poderes fi-
nanceiro (elemento pouco desenvolvido por Wallerstein, mas enfatizado por 
Arrighi32), tecnológico e militar - enquanto a periferia está sujeita às pres-
sões similares às do mercado livre, que, portanto limitam a sua capacidade. 
Esta mesma estruturação se repete no interior das várias sociedades, onde 
os monopólios sociais – associados ao racismo e os diversos preconceitos 
recriados pelo capitalismo, que segmentam a força de trabalho - persistem 
como uma forma de perpetuação das camadas dominantes. 

Esses elementos são suficientes para darmos o passo decisivo: a de-
finição abstrata de sistema-mundo para, na sequência, esboçarmos as  

só arranham a superfície: por mais espetaculares que possam parecer, toda a poeira que elas 
levantam acaba por se assentar mais ou menos no mesmo lugar. E esse viés conservador foi 
se acentuando, principalmente após ascendência intelectual de Jean Paul Sartre, com um 
programa de pesquisa orientado pela subjetividade e centrado na ação política imediata. A 
única brecha aberta por Braudel neste sentido aparece em suas alusões à espontaneidade que 
ressurge sistematicamente nas economias de mercado “genuínas”, que ressurgem somente 
para serem engolidas e metabolizadas pelo “capitalismo”. Logo, esta posição abre um fosso  
intransponível entre Braudel e Wallerstein.
32 Giovanni Arrighi, em O Longo Século XX (1996) afirmou que a principal categoria do livro, os 
ciclos sistêmicos de acumulação, foram inspirados na reflexão de Braudel. Mas isto, na realidade, o 
afasta da problemática a qual pretende se filiar. Fernand Braudel jamais tentou reformar conceitos 
ou modalidades de reflexão, introjetando elementos da “história” para corrigir o excesso de abs-
tração. Este procedimento tornou-se padrão entre as diversas ciências sociais que se pretendem 
“heterodoxas”. Curiosamente, foi exatamente este papel que Levi-Strauss tentou atribuir à história: 
um ponto de apoio para uma reflexão essencialmente sincrônica. Por extensão, portanto, não é 
difícil notar que esta apropriação de Braudel por Arrighi é, no mínimo questionável. 
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características essenciais do sistema-mundo moderno. Wallerstein define 
sistema-mundo como um sistema social que possui limites espaço-tem-
porais, estruturas, regras de legitimação e elevado grau de coerência. É di-
nâmico, pois os grupos que existem em seu interior estão constantemente 
envolvidos em uma luta para modelar o sistema em seu proveito. Sintetica-
mente: o que caracteriza um sistema-mundo é o fato de a sua dinâmica ser, 
em grande medida, interna (autocontida). Deste modo, o próprio sistema 
representa a unidade em torno da qual qualquer análise deve estruturar-se. 
O sistema-mundo moderno é, contudo, uma economia-mundo capitalista, 
regida por uma “lei do valor”, que determina a distribuição da maior par-
cela do excedente para aqueles que dão prioridade à diretriz fundamen-
tal do sistema: a acumulação incessante de capitais. Assim, acumular por 
acumular representa o princípio nuclear que orienta todo o sistema e lhe 
confere sentido.33 

O sistema-mundo moderno configura um todo espaço-temporal, 
cujo escopo espacial coincide com o eixo da divisão social do trabalho que 
integra as suas partes constituintes. Este eixo se materializa em uma com-
plexa cadeia de mercadorias onde, para cada processo de produção, existem 
alguns vínculos para diante e para trás, responsáveis pela interdependência 
da rede mundial de valorização do capital. Por intermédio desta rede, di-
versas formas de controle e de remuneração do trabalho são subsumidas ao 
capital: o trabalho compulsório (e o infantil), as cooperativas de produtores 
independentes e as economias familiares semiproletarizadas (onde o salário 
é a menor parcela das diversas fontes de renda da família) são alguns exem-
plos.34 Deste modo, a divisão do trabalho que articula a economia-mundo 

33 Naturalmente, Wallerstein matiza esta afirmação: isto não quer dizer que todos os seus 
membros operam implacavelmente com base nesta “lei do valor”. Mas, em congruência com 
os fundamentos do sistema, todas as instituições da economia-mundo capitalista são designa-
das para recompensar materialmente os que aderem ao seu princípio básico e, indiretamente, 
para punir os que não o fazem (WALLERSTEIN, 2001).
34 Wallerstein não concebe a multiplicidade de regimes de trabalho como um mero anacro-
nismo ou um resquício pré-capitalista. Pelo contrário. Seu papel na valorização do capital é 
análogo ao exercido pelas disparidades geográficas entre zonas de salários elevados/baixos 
salários, criadas artificialmente pelo controle internacional sobre a mobilidade da mão de 
obra: o recurso ao trabalho compulsório e ao emprego da força de trabalho parcialmente 
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não é somente ocupacional, mas também regional: ela reflete uma hierarquia 
de tarefas que demandam níveis distintos de qualificação e de capitalização, 
determinando assim a transferência extensiva da mais-valia da periferia para 
o centro. Mas o quadro é um pouco mais complexo. Entre o centro e a pe-
riferia da economia-mundo existe uma zona intermediária, razoavelmente 
favorecida pela divisão mundial do trabalho: a semiperiferia. Por combinar 
características dos dois extremos que polarizam a economia-mundo capita-
lista, ela atua como uma zona periférica para os Estados do centro e, simul-
taneamente, como centro com relação à periferia. Esta posição intermediária 
reduz a tensão entre os extremos e, deste modo, ajuda a preservar o sistema- 
mundo moderno.35 Mas, além disto, ela proporciona também uma função 
dinamizadora: nos períodos de contração econômica, quando a luta para 
açambarcar um quinhão do excedente mundial em declínio se intensifica,  

convertida em mercadoria ajuda a estabelecer limites às reivindicações dos trabalhadores as-
salariados com maior poder de barganha, ao mesmo tempo em que gera fontes alternativas 
de valorização.
35 “O sistema-mundo capitalista precisa de um setor semi-periférico por duas razões: uma 
primariamente política e outra político-econômica. A razão política é muito direta e até mes-
mo elementar. Um sistema baseado na recompensa desigual precisa estar constantemente 
preocupado com a rebelião dos oprimidos. Um sistema polarizado com um pequeno setor 
distinto de status superior e de rendimentos elevados confrontado com um setor relativa-
mente homogêneo de baixo status e baixo rendimento que inclui a maioria avassaladora dos 
indivíduos leva rapidamente à formação de classes für sich e à luta aguda e desintegradora. 
O principal meio político capaz de evitar estas crises é a criação de setores “intermediários”, 
que tendem a acreditar que estão melhores do que os de baixo, ao invés de pensar que estão 
piores do que o setor superior. Este mecanismo óbvio, operacional em todo tipo de estrutura 
social, possui a mesma função em sistemas-mundo.” (WALLERSTEIN, 1979, p. 69). A razão 
“político-econômica” é um pouco mais complexa e, sobretudo, controversa. A semiperiferia 
possibilita novas zonas de investimento, por conta de sua situação peculiar: uma capacidade 
de consumo mais elevada do que a da periferia, mas com custos de remuneração do trabalho 
menores do que o centro. Uma maior gradação das trocas desiguais atenua a tensão entre o 
progresso tecnológico incessante e as pressões ao aumento salarial nos países centrais. (Ibid, 
p. 69-71). A referência óbvia aqui é a Arghiri Emmanuel (1972). “Sem trocas desiguais, não 
seria lucrativo expandir o escopo da divisão do trabalho. E sem esta expansão, não seria lu-
crativo manter uma economia-mundo capitalista, que neste caso iria se desintegrar ou ser 
revertida em um império-mundo.” (WALLERSTEIN, 1979, p. 71). O segundo elemento im-
portante é, exatamente, a sugestão de que os estratos intermediários operam simultaneamente 
como forças moderadoras e mistificadoras: dificultam a criação de uma consciência de classe 
ou alguma forma de identidade entre o grande grupo de oprimidos. 
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alguns estados semiperiféricos podem tirar proveito de sua constituição hí-
brida e ameaçar o centro do sistema, promovendo deste modo transforma-
ções significativas nas estruturas de poder e de riqueza internacionais.36

Por fim, resta demarcar o escopo temporal do sistema-mundo mo-
derno. A duração de todo sistema é marcada por três “períodos” que de-
vem ser distinguidos: a sua gênese; o período de “funcionamento normal” 
(relativamente longo); e o seu declínio (WALLERSTEIN, 1988; 1998a). A 
gênese e a derrocada de um sistema-mundo caracterizam-se pelo fato de 
seus desdobramentos serem intrinsecamente imprevisíveis. O período de 
desenvolvimento regular, pelo contrário, é presidido por contradições in-
ternas que modelam a sua evolução. É neste período que se desenvolvem 
as perspectivas sincrônicas e se consolida uma visão de mundo dominante 
– uma Geocultura – que, como vimos, resiste e absorve os movimentos an-
tissistêmicos.37 Abstratamente, a crítica mais óbvia a tal definição é quanto 
ao seu caráter hermético: se tomarmos a reconstituição do sistema-mundo 
moderno feita por Wallerstein, será que realmente podemos falar em contra-
dições internas? Afinal, durante a dita fase de funcionamento regular, parece 
não existir muita saída, pelo menos não no estilo marxiano, i.e., mediante a 
superação das contradições, onde o velho cria as condições para a emergên-
cia do “novo”. Se relembrarmos as intromissões de um vocabulário oriundo 

36 Fernand BRAUDEL, ao mesmo tempo em que critica Wallerstein por estar “hipnotiza-
do” pelo século XVI, neste aspecto, em particular, reconhece a importância da semiperiferia: 
“Assim, através de todos os avatares políticos da Europa, por causa deles ou a despeito deles, 
constituiu-se precocemente uma ordem econômica européia, ou melhor, ocidental, ultrapas-
sando os limites do continente, utilizando as suas diferenças de voltagem e as suas tensões. 
Bem cedo o “coração” da Europa viu-se cercado por uma semiperiferia próxima e um pe-
riferia longínqua. Ora, essa semiperiferia que oprime o coração, que o obriga a bater mais 
depressa – o norte da Itália em redor de Veneza nos séculos XIV e XV, os Países Baixos em 
torno de Antuérpia – é talvez a característica essencial da estrutura européia. Ao que parece, 
não há semiperiferia em torno de Pequim, de Delhi, de Ispahan, de Istambul, até de Moscou.” 
(BRAUDEL, 1997, p. 45) [vol. 3].
37 Ao longo de sua obra, Wallerstein foi modificando ligeiramente os recortes temporais que 
demarcou em 1974, culminando na criação do conceito de “longos períodos sobrepostos” 
(WALLERSTEIN, 2011, p. xii). Mas, no que diz respeito à consolidação e funcionamento re-
gular da Geocultura, o período é 1789-1873/1914. Depois de 1914 o primado do liberalismo 
reformista começou a ser ameaçado, e as rupturas mais decisivas começaram a aparecer a 
partir de 1968.
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da física, os sistemas-mundo parecem estar sujeitos a duas tendências dis-
tintas que disparam a sua fase terminal: a entropia (como, por exemplo, o 
colapso do Império Romano) ou, de forma alternativa, a ultrapassagem das 
assíntotas, isto é, um afastamento dos pontos de equilíbrio que leva o sistema 
para a zona de bifurcação, tornando-o intrinsecamente imprevisível.

Concretamente, a polêmica é outra: como demarcar o início do siste-
ma - o debate sobre a transição ao capitalismo – e, sobretudo, como saber se 
realmente estamos na fase terminal do sistema-mundo moderno?38 Quan-
to ao primeiro problema, a posição de Wallerstein é bastante clara: todos 
os elementos do capitalismo surgiram no longo século XVI (1450-1640) e, 
de forma intrinsecamente imprevisível no decorrer do processo, este período  

38 Outro ponto polêmico, que não poderemos aprofundar aqui, diz respeito à periodização 
dos ciclos que compõem o sistema-mundo moderno: de um lado, a polêmica tese da articula-
ção dos ciclos de longa (tendências seculares), média (Kondratieff) e curta duração. De outro, 
a celeuma em torno dos ciclos hegemônicos (disputa que extravasa o campo da perspectiva 
do sistema-mundo) e seu vínculo com os “ciclos sistêmicos de acumulação” (Arrighi). Apro-
fundei este tema em Mariutti (2008, p. 45-86). Contudo, um aspecto importante é necessário 
destacar aqui. Um limite básico à discussão sobre os ciclos econômicos é sua evidente capi-
tulação ao status quo. Ernest Mandel destaca isto ao repudiar veementemente a discussão 
sobre os ciclos de Kondratieff. Há, na opinião de Mandel, uma diferença fundamental entre 
a passagem da fase ascendente para a descendente e a reversão da fase descendente para a 
ascendente. Um certo caráter automático só se verifica no primeiro caso. A explicação para 
isto repousa na tendência à queda da taxa de lucro, que é imanente à economia capitalista: 
o pico da fase ascendente é caracterizado pela superprodução, a qual intensifica o problema 
da realização da mais-valia e acaba por reverter as expectativas de lucratividade. Esta inver-
são das expectativas produz a queda dos investimentos e a redução do ritmo da economia 
(fase B). Já a passagem da fase de declínio para a nova fase de expansão só pode ocorrer se 
for provocada por choques sistêmicos exógenos, capazes de gerar a expansão súbita do mer-
cado e transformar positivamente as condições de acumulação capitalista. De acordo com 
Mandel (1996, p. 618-21), estes choques ocorreram três vezes na história: a) em 1848, com 
as revoluções burguesas e a descoberta do ouro na Califórnia; b) depois de 1893, com a esca-
lada de investimentos no mundo colonial (imperialismo) em conjunto com a descoberta de 
jazidas de ouro na África do Sul; c) a partir de 1940 nos EUA e 1948-9 na Europa Ocidental 
e no Japão, devido ao acúmulo dos resultados de longo prazo do fascismo e da guerra. As 
implicações políticas deste ajuste teórico são evidentes: a única característica automática do 
capitalismo é sua tendência à autodestruição. A irrupção de crises é um atributo normal do 
modo de produção capitalista: a solução destas crises é que envolve sempre transformações 
importantes no regime de acumulação, as quais sempre são modeladas pela luta de classes. 
Assim, uma situação de crise é sempre crítica, no sentido de exigir uma reforma significativa 
do capitalismo ou a sua supressão. 
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estabeleceu uma nova estrutura, que se consolidou com a grande expansão 
que se seguiu à “crise do século XVII”.39 O segundo problema, evidentemente, 
é muito mais importante e impossível de resolver teoricamente: ou melhor, a 
posição tomada irá refletir ações políticas efetivas, que, portanto, irão moldar 
nosso futuro imediato. Podemos até duvidar que a crise começou em 1968. 
Mas são fortes os indícios de que vivemos em um momento marcado por in-
certezas fundamentais e, portanto, passível de sofrer transformações radicais 
– para o bem e para o mal. Simplesmente por ter formulado o problema nestes 
termos, Wallerstein e a perspectiva do sistema-mundo são uma referência fun-
damental no debate sobre os rumos da nossa sociedade. Voltarei mais uma vez 
a esse ponto, logo à frente. 

Perspectivas teóricas: para além do sistema-mundo 
moderno

Como sugeri, a publicação de The Modern World-System I é, inequi-
vocamente, o marco inicial da perspectiva do sistema-mundo. A rota fixada 
originalmente por Wallerstein tinha como eixo básico a intervenção na rea-
lidade social, amparada por uma análise da economia-mundo contemporâ-
nea, escorada em uma reconstituição de seus elementos fundamentais, nu-
trida pela História. Tal empreitada tem como premissa fundamental a ideia, 
cara a Benedeto Croce, de que toda História é sempre contemporânea: 

O passado só pode ser contado como realmente é, não como foi. Pois 
recontar o passado é um ato social do presente, feito por homens do 
presente e que afeta o sistema social do presente. A “verdade” muda 
porque a sociedade muda. Em cada momento dado, nada é sucessivo, 
tudo é contemporâneo, mesmo o que é passado. E no presente somos 
todos irremediavelmente o produto do nosso meio, do nosso ofício, da 

39 Termo que, naturalmente ele rejeita: em sua visão, devemos conceber esse fenômeno não 
como uma crise, mas como uma retração dentro de uma estrutura que se consolidou no ápice 
de uma expansão precedente (isto é, a expansão que se seguiu à crise do XIV, que encerrou o 
feudalismo e liberou os elementos que se combinaram, forjando o capitalismo).
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nossa personalidade e do nosso papel social, bem como das pressões es-
truturais dentro das quais nós operamos. (WALLERSTEIN, 1974, p. 9).

Esta premissa continua sendo basilar. Mas o fato de toda história ser 
contemporânea, evidentemente, não deve ser entendida de forma estreita: 
não se pode rejeitar a priori nenhum tema histórico, por mais remoto que seja. 
Dentre os diversos temas de interesse do analista social, a questão central não 
é o que se estuda, mas como. E uma série de estudos nas últimas décadas ex-
travasou a ênfase original na economia-mundo capitalista, tentando transpor 
as categorias forjadas para dar conta deste fenômeno para o estudo de outros 
sistemas-mundo. Uma tarefa que não é nem um pouco trivial (AMIN, 1991;  
CHASE-DUNN, 1992). 

Nesta linha, Before European Hegemony é um exemplo vívido de expan-
são do escopo e de variação temática que, essencialmente, não rompe com as 
preocupações referentes aos problemas sociais do presente. O ponto de partida 
da pesquisa, que levou a autora a escrever o livro, é potencialmente frutífero: 
munida de diversos estudos gerais (com claro destaque para Willian McNeill), 
Janet Abu-Lughod passou a investigar as diversas conexões – em todas as esfe-
ras da vida social - entre grandes entidades geo-históricas (sistemas-mundo?) 
distintas, isto é, os múltiplos circuitos – que transcendem o comércio - que  
articulavam (frouxamente, é importante insistir) as grandes civilizações da 
Eurásia, cerca de 1250-1350. O ponto alto do livro é, exatamente, a discrimi-
nação das conexões entre diversos “sistemas e subsistemas” em uma ampla 
zona geográfica, que envolvia uma parcela da Europa, do Oriente Médio (no 
qual, coerentemente, ela inclui o Norte da África) e a zona costeira e as este-
pes asiáticas. Se ela mantivesse a inspiração original – o estudo dos diversos 
circuitos entre sistemas-mundo em um período específico – o livro ganharia 
em qualidade.40

Mas não foi o que ela acabou fazendo. O seu verdadeiro mote é des-
mistificar as explicações civilizacionais pautadas pela alegada superioridade 

40 Samir Amin (1991, p. 357-9), por exemplo, faz isto de forma muito mais rigorosa.  
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dos valores e/ou instituições Ocidentais. Contudo, é perfeitamente possível 
criticar o eurocentrismo sem exagerar na imaginação, sugerindo a existência 
de um efêmero sistema-mundo (a expressão é dela) que não possui uma uni-
dade em nenhuma esfera da existência social. Sem cerimônias, ela explicita 
esta manobra em vários pontos do livro. Como ilustração, segue o trecho 
mais conspícuo: 

Finalmente, dada a existência deste incipiente sistema mundial onde 
nenhuma unidade prevalece na cultura, religião ou nos arranjos eco-
nômico-institucionais [!!], é difícil aceitar uma explicação puramente 
‘cultural’ para a dominância [do Ocidente]. [...] O fato de que o ‘Oci-
dente venceu’ no século XVI [uma afirmação estranha, para quem 
conhece o argumento de Wallerstein, ou mesmo de Braudel], onde o 
sistema precedente abortou, não pode ser utilizado para argumentar 
convincentemente que apenas as instituições e a cultura do Ocidente 
poderiam ter triunfado. (ABU-LUGHOD, 1989, p. 354). 

Uma página antes: “Explicações que se concentram em carac-
terísticas tecnológicas, culturais, psicológicas ou até mesmo econômi-
cas especiais da sociedade europeia não são suficientes, já que elas ten-
dem a ignorar as mudanças contextuais no sistema preexistente.” (Ibid,  
p. 353). Um pouco antes disto, outro malabarismo: “O propósito deste ca-
pítulo conclusivo não é apenas sintetizar nossas descobertas sobre o século 
XIII, mas para formular uma questão de muito maior significado, a saber. Por 
que sistemas mundiais fracassam?” (Ibid, p. 352). Nesta visão (que também 
é profundamente anacrônica), o Ocidente só triunfou porque este amplo e 
heterogêneo “sistema mundial”41 perdeu a coesão, principalmente por conta 
do declínio do Oriente, que abriu caminho para a conquista ocidental, a qual 
reformulou os circuitos anteriores, subordinando-os à força, pela sucessão de 
potências europeias.

41 Sintomaticamente, em todo o livro, a autora utiliza a expressão world system, ao invés de 
world-system. Aí reside a fragilidade teórica fundamental do livro: o exagero na elasticidade 
do termo sistema retira o seu conteúdo concreto, fazendo com que praticamente tudo possa 
ser agregado ao estudo. 
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Mas, sem dúvida alguma, o exemplo mais tragicômico é o ex-
travagante e incoerente Reorient que, infelizmente, chegou a influen-
ciar o último livro de Giovanni Arrighi (2008). Há alguma história por 
trás deste livro. Frank pegou carona em algumas “reflexões” anterio-
res, tais como, por exemplo, Wilbert Moore que, na década de 1960, de-
fendeu a criação de uma “sociologia global”, isto é, apta a abranger todo 
o globo terrestre, que deve ser compreendido como um “supersistema”, 
que articula em graus variáveis todos os sistemas menores (MOORE,  
1996). Como, infelizmente, o papel aceita tudo, Frank consegue ir mais lon-
ge, ao afirmar que o presente sistema mundial tem quase 5.000 anos, pois 
surgiu por volta de 2500 a.C. (talvez mais cedo!), com as conexões “sistêmi-
cas” estabelecidas entre a Ásia Oriental, a Europa Ocidental e o sul da África, 
que formaram uma unidade que já recebeu várias designações, tais como 
“ecúmeno”, “ilha da terra” e “civilização central” (FRANK, 1990; FRANK; 
GILLS, 1992)42 Em Reorient – para alívio do leitor - os marcos temporais são 
menores. Seguindo a trilha aberta por Janet Abu-Lughod, Frank se concen-
tra na economia “global” situada entre 1400 e 1800, onde o “centro” mudou 
da Ásia para a Europa (FRANK, 1998). Como parece ter se tornando uma 
prática comum entre os adeptos da perspectiva do sistema-mundo (carac-
terização que parece não agradar mais a Frank, já que ele adotou uma pers-
pectiva dita globológica43 (sic)), o livro termina com uma profecia: estamos 
a testemunhar o retorno do centro da economia global à Ásia, mais especifi-
camente para a China (e não para o arquipélago capitalista asiático, centra-
do em torno do Japão, como havia profetizado Giovanni Arrighi, no início 
dos anos 90). Frank, representando os oprimidos não europeus, procura 
desmascarar o mito de origem da ciência ocidental: a excepcionalidade do  

42 Para a crítica desta posição ver Amin (1991, p. 351-3; 377-85); Arrighi (1999); e Wallerstein 
(1999).
43 Ibid, p. XV. O termo não é dele, mas de Albert Bergesen (1982). Porém, Frank levou esta 
ideia às últimas consequências. Ele afirma que escreveu Reorient com o propósito de substi-
tuir a ciência eurocêntrica inaugurada por Marx e Weber (grotescamente apelidados de “Marx  
Weber”) pela globologia: o único método realmente holístico, capaz de superar o falso univer-
salismo eurocêntrico (FRANK, 1998, p. 12-34). 
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Ocidente como a base da formação do capitalismo. Na realidade, a ascensão 
do Ocidente não teve nada de excepcional, pois tratou-se apenas de mais um 
episódio na longa e intermitente sucessão de centros da economia global. 
Ele vai além.44 Foi, na verdade, o declínio do Oriente que possibilitou que os 
europeus ocupassem o centro da economia-mundo no século XIX, com a 
autoproclamada “Revolução Industrial” (FRANK, 1998, p. 264-7). Para o au-
tor não faz sentido usar este termo, pois não houve revolução alguma: os eu-
ropeus, com base na exploração da prata americana e do tráfico de escravos 
africanos, simplesmente emularam - através da substituição de importações 
(sim, esse é o termo que ele usa!) - as técnicas industriais do Oriente (ibid, 
p. 276-320; 327-339 (particularmente p. 334-9)). Em uma seção intitulada 
“Subindo nos Ombros dos Asiáticos” Frank usa uma frase de efeito que tra-
duz seu argumento básico: “Então, como ocorreu a ascensão do Ocidente? A 
resposta, literalmente em uma palavra, é que os Europeus compraram [com 
a prata dos americanos e com o trabalho compulsório dos africanos] para 
si um assento, ou melhor, um vagão inteiro, no trem asiático” (ibid, p. 277).

Este estilo de interpretação dispensa comentários. A perspectiva do 
sistema-mundo sempre disputou espaço com outras correntes que visam dar 
ênfase aos efeitos dos processos sistêmicos sobre as unidades menores. Sua 
peculiaridade, contudo, nunca repousou na lógica sistêmica per se, mas sim 
na aspiração de criar uma ciência social unitária, fundada na articulação en-
tre o tempo e o espaço, em constante diálogo com a História. É esse diálogo 
que visa garantir a concretude dos fenômenos, isto é, a delimitação de suas 
fronteiras temporais e, essencialmente, a sua duração. Logo, a tendência a 
ampliar a noção de sistema, para tentar dar conta do maior número possível 
de interações é um claro descaminho. Uma vez tomada esta trilha, os grandes 
marcos divisórios – como, por exemplo, a própria consolidação do sistema- 
mundo moderno – desaparecem e a própria ideia de mudança social perde 
o seu sentido, pois é dissolvida na atemporalidade. Ampliando ao máximo 
o perímetro espaçotemporal, sempre é possível identificar “conexões sistê-
micas”, inclusive as que transcendem a dimensão social (CHASE-DUNN, 

44 Ou aquém: como apontei, essa ideia já tinha sido exposta por Janet Abu-Lughod.
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1992, p. 317-9). O limite desta tendência é a Big History, isto é, a fantástica 
tentativa de reconstituir a história do mundo partindo do Big Bang aos dias 
atuais, inclusive com projeções para o futuro: será que, frente a um mundo 
superpopuloso, a humanidade repetirá as “épicas” migrações do paleolítico, 
só que na escala do sistema solar? (CHRISTIAN, 2005, parte 6).45 Acredito 
que até mesmo Gunder Frank ficaria acanhado frente a tal disparate. Desa-
pontado com certeza, pois não há nenhuma referência no livro ao sistema de 
5000 anos que ele alega ter descoberto. A Big History parece ser totalmente 
refratária à curta duração.

O que está em jogo, portanto, são as próprias noções de sistema e de 
totalidade. Este tipo de reflexão sempre gira em torno de clichês, tais como, 
por exemplo, o todo é maior do que a simples soma das partes ou, alternati-
vamente, de que não se pode confundir totalidade com plenitude. Ambos os 
chavões são corretos, mas nem um pouco evidentes e, o que é mais relevante, 
suscitam múltiplas interpretações. Os adeptos da Nova História – mesmo os 
da novíssima, acusados frequentemente de fazer uma história em migalhas – 
são defensores intransigentes da totalidade. Mas nunca a totalidade perseguida 
pela perspectiva do sistema-mundo, e sim outro tipo de totalidade, baseada 
em procedimento diverso: as “migalhas” são tratadas como totalidades: 

45 O livro, intitulado Maps of time: an introduction to Big History, é realmente surpreendente. 
O relato começa com a origem do universo. O ritmo se acelera com o surgimento do planeta 
Terra, quando, depois de uma parte mais monótona (a história natural da terra antes da vida), 
o autor discorre sobre o surgimento das primeiras formas de vida elementares, que evolvem 
para os grandes ecossistemas, até o surgimento da humanidade e da vida social (também ele-
mentar). O problema é que a humanidade passou milênios vivendo em “mundos” separados, 
até o advento da modernidade que, progressivamente unifica a humanidade (globalização!!). 
Mas o futuro é incerto... Nada garante que a globalização irá sobreviver. Se os constrangimentos 
ambientais não destruírem o capitalismo, provavelmente a humanidade irá começar a coloniza-
ção da Lua e do sistema solar. O autor é cético com a possibilidade de ultrapassar estes marcos, 
por conta das grandes distâncias e da sugestão de Einstein de que nada pode ir mais rápido que 
a velocidade da luz (cf. p. 484). No entanto, nada impede a humanidade de produzir “arcas es-
paciais” lançadas para o desconhecido: se elas forem mais confortáveis do que os asteroides ou 
planetas eventualmente encontrados, os tripulantes podem viver nelas indefinidamente. Mas, 
mesmo confinada ao sistema solar, será que a unidade da sociedade humana resistirá às distân-
cias siderais? O isolamento no cosmo irá, tal como na ilha de Galápagos, produzir a especiação? 
Quem tiver interesse nestes problemas, deve consultar o livro!
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Deve-se destacar também a redefinição que [os adeptos da Nova His-
tória] fazem da concepção de totalidade. “Totalidade” passa a ser em-
pregada em um sentido diverso daquele normalmente utilizado no 
campo da história, como se pode observar no texto de Braudel [...]. 
Não se trata das grandes visões de conjunto, se uma abordagem que 
procura a inteligibilidade do singular dentro de um contexto que ar-
ticule as esferas da existência. Trata-se agora de, uma vez eleito o ob-
jeto de investigação, recortado de um real multifacetado, considera-lo 
em si como uma totalidade. Desconsideram-se por esta via os amplos 
quadros conceituais. (NOVAIS; FORASTIERI, 2010, p. 63-4).

Enfim, tanto os cultores da história em migalhas quanto os adeptos da 
Big History provavelmente concordariam com os clichés acima aludidos. Mas 
as suas problemáticas são fundamentalmente distintas. No primeiro caso, al-
guns historiadores conseguem, focando em alguns eventos isolados, captar as 
dimensões mais gerais. No outro extremo (Big History, Globologia), ao invés 
de totalidade, o termo mais usado é sistema. E a tendência é estender ao má-
ximo o campo de visão (no tempo e no espaço), com base em uma lógica cha-
mada geralmente de evolucionária, tomada de empréstimo do Darwinismo e 
que rapidamente se difundiu para o estudo dos sistemas complexos.

Aqui há uma profusão de exemplos. David Christian baseia todo o 
seu “mapa do tempo” nesta lógica. A própria Janet Abu-Lughod, embora 
com um pouco mais de pudor, só foi capaz de vislumbrar o seu efêmero 
sistema-mundo do século XIII usando uma variante deste tipo de raciocínio, 
que ela batizou como teoria dos “vetores”, apta a explicar “transformações 
sistêmicas”.46 George Modelsky, para poder fundamentar a sua teoria dos  

46 Corretamente, ela afirma que as relações de determinação em um sistema são complexas: 
elas não podem ser concebidas a partir de variáveis discretas, tidas como independentes. A 
transformação se expressa em mudanças na direção e configuração dos grandes vetores (que, 
invariavelmente, ela usa como sinônimo de tendência). Estas mudanças são, entretanto, a 
resultante do efeito cumulativo de múltiplas variações em vetores menores que, embora inde-
pendentes, são influenciados pelas pressões do sistema. Até aqui, nada de novo. O problema 
básico, que a afasta definitivamente da perspectiva do sistema-mundo, é a sua noção de ciclo: 
eles variam também em função do seu grau de organização ou de desorganização. Em outros 
termos: o sistema ascende quando a conexão entre as suas partes aumenta – i.e, ele torna-se  
mais reticulado – e declina quando as conexões se esgarçam (ABU-LUGHOD, 1989, p. 368-9). 
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ciclos hegemônicos – rival direta da perspectiva do sistema-mundo – tentou 
definir melhor esta lógica. Em sua opinião, a característica fundamental das 
análises fundamentadas neste tipo de lógica é a ênfase na dinâmica dos pro-
cessos (nas mais variadas escalas), e não o foco nos atributos das unidades. 
Tal postura teórica afasta-se, em seu julgamento, da física clássica (mecâni-
ca) e se aproxima da perspectiva que ele julga típica das ciências biológicas:47 

A mudança da mecânica para a biologia – isto é, uma mudança entre 
metaparadigmas [!!] – envolve a passagem da estática para a dinâmi-
ca. A análise se desloca de uma realidade time-free para uma realida-
de time-prone que implica a irreversibilidade e portanto abre cami-
nho para a história [...] Empregamos esta analogia porque, em nosso 
ponto de vista, sistemas biológicos e sociais são sujeitos a processos 
evolucionários e por este motivo guardam certas similitudes. Eles são 
sistemas complexos que exibem pressões seletivas, assim como coo-
peração e sinergia; e suas transformações são baseadas na informação 
e inovação. (MODELSKI; POZNANSKI, 1996).

Por esta via, o caminho aberto para a História existe apenas no plano 
da retórica. Este tipo de lógica, aparentemente polivalente, na realidade, apa-
ga as diferenças entre os sistemas físico-naturais e a sociedade.48

O tempo todo ela está falando das frouxas e intermitentes ligações entre sistemas-mundo (que 
se processam no que Wallerstein chamou de Arena Externa), e não de um sistema-mundo do-
tado de dinâmica própria. Foi esta trilha que, como já adiantei, tragicamente, Gunder Frank 
et caterva seguiu.
47 Na verdade, quando ele fala em biologia, refere-se principalmente ao darwinismo – parti-
cularmente do estudo dos padrões de seleção natural – e, aparentemente, aos estudos sobre 
ecossistemas complexos.
48 A ideia não é, naturalmente, tentar reforçar a “velha” clivagem entre ciências naturais e so-
ciais, muito menos continuar a tratar a natureza como uma exterioridade meramente passiva, 
reversível e atemporal.  Qualquer tentativa coerente de aproximação entre estes dois conjun-
tos deve partir de suas diferenças. Projetar traços sociais na natureza não resolve o problema, 
do mesmo modo que a tradição original – tratar a sociedade como se ela fosse “natural” (eli-
minando as idiossincrasias e a subjetividade, em prol da quantificação) – criou mais dificul-
dades do que soluções. A grande questão, contudo, não diz respeito somente se ou como será 
possível unir as ciências sociais às naturais: o verdadeiro desafio é reconstruir a centralidade 
das humanidades, subordinando as tendências pragmáticas e o culto à tecnologia à de uma 
sociedade melhor e mais igualitária. Em suma: as preocupações de Rousseau – a relação entre 
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E, infelizmente, esta tendência veio para ficar, com elevado poder 
de contágio até mesmo sobre a perspectiva do sistema-mundo. Uma coisa 
é respeitar a natureza e lutar para criar formas de desenvolvimento social 
ecologicamente sustentáveis. Outra, mediante uma infantil reação ao cien-
tificismo iluminista, é tentar ver inteligência na natureza (ou em sistemas 
complexos). É relevante o fato de, recentemente, em diversos casos, a Hard 
Science ter se aproximado das características típicas das ciências sociais de 
inspiração ideográfica, mediante a adoção do princípio da incerteza (que 
implica a diluição da separação radical entre sujeito e objeto, aceitando que 
os instrumentos de medida perturbam e alteram os fenômenos), a ênfase 
na irreversibilidade, instabilidade e na não linearidade. Mas este movimen-
to é muito menos profundo do que parece, pois ele simplesmente encoraja 
um raciocínio probabilístico,49 que está contaminando inclusive as próprias 
ciências sociais de orientação ideográfica, exatamente, devo repetir, por di-
luir a separação entre fenômenos naturais e sociais.50 Os cientistas deveriam 

ciência e virtude; como reduzir o hiato entre o que a sociedade efetivamente é e o que ela po-
der ser - devem ser reconduzidas ao centro do debate público (SANTOS, 1992, p. 9-11; 34-5).
49 “Ao longo das últimas décadas, um conceito novo tem conhecido um êxito cada vez maior: 
a noção de instabilidade dinâmica associada à de ‘caos’. Este último sugere desordem, im-
previsibilidade, mas veremos que não é assim. É possível, porém, como constataremos nes-
tas páginas, incluir o ‘caos’ nas leis da natureza, mas contanto que generalizemos esta noção 
para nela incluirmos as noções de probabilidade e irreversibilidade. Em suma, a noção de 
instabilidade obriga-nos a abandonar a descrição de situações individuais (trajetórias, fun-
ções de onda) para adotarmos descrições estatísticas. É, pois, no plano estatístico que pode-
mos evidenciar o aparecimento de uma simetria temporal quebrada.” (PRIGOGINE, 2002, 
p. 8) (Grifo meu). Prigogine foi capaz de assimilar alguns conceitos e insights típicos das 
ciências humanas, que são incorporados à sua “teoria” das estruturas dissipativas e da or-
dem mediante flutuações, que desembocam na ideia da bifurcação e da geração espontânea  
de novos sistemas. Pergunto: há alguma contribuição no sentido inverso, isto é, isso contribui 
de alguma maneira para renovar a tradição hermenêutica das ciências sociais? O único efeito 
positivo parece operar no ego dos humanistas e cientistas sociais: frequentemente acusados 
de estarem atrasados com relação à Hard Science, o advento da teoria do caos mostrou que, na 
verdade, eles podem ocupar uma posição de vanguarda.
50 As ciências sociais, ao se constituírem, tentaram analisar a sociedade de forma análoga 
à natureza. Esta tendência se inverteu: “Este fato não só começou a mudar o equilíbrio de 
poder vivido nas lutas internas das ciências sociais como contribuiu também para reduzir 
a distinção rígida que vê as ciências naturais e as ciências sociais como dois ‘superdomínios’ 
totalmente apartados. No entanto, e ao contrário de anteriores tentativas no mesmo sentido, 
esta diminuição das contradições entre as ciências naturais e sociais não implicou conceber a 
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aprender com a prática dos humanistas, filósofos e historiadores, e não o 
contrário, como tem ocorrido: a parceria com a “teoria” da complexidade – 
também conhecida como teoria do caos – é, neste sentido, catastrófica, pois, 
em última análise, o que se faz é, além de incorporar alguns conceitos das 
ciências sociais, estender a lógica utilizada no estudo dos sistemas comple-
xos para a sociedade. Mas tal lógica, por definição, não explica o propósito 
dos fenômenos e, principalmente, apenas permite controlar minimamente 
seus efeitos. Em uma síntese elegante: “As leis da ciência moderna são ba-
seadas em um tipo de causalidade formal que dá prioridade ao como-isso- 
funciona em detrimento de quem-é-o-ator ou qual-é-o-propósito das coi-
sas” (SANTOS, 1992, p. 17). A teoria do caos não irá nos ajudar a mudar 
essa tendência. 

Simplificando um pouco, podemos dizer que a teoria da com-
plexidade tende a oscilar entre duas orientações distintas: i) majorita-
riamente, os fenômenos do mundo real são caóticos, isto é, instáveis.  
Deste modo, a análise destes fenômenos, cujas possibilidades de previsão 
são limitadas, deve fundamentar-se, como já foi adiantado, dominantemente 
em estimativas probabilísticas, em um ambiente de profunda incerteza; e ii) 
no seio da aparente onipresença do caos, contudo, existem sistemas abran-
gentes, porém dotados de ordem interna, isto é, baseados em leis determi-
nísticas, que geram padrões discerníveis. No entanto, impulsionados por suas 
próprias leis (ou sofrendo a influência de outros sistemas ou fenômenos ex-
ternos51), todo e qualquer sistema tende a desagregar-se, isto é, a entrar na 
“fase de bifurcação”: as oscilações tornam-se mais abruptas e progressivamen-
te aleatórias. Quando se atinge este ponto, as leis que ordenavam o sistema 
não são mais capazes de fazê-lo. A partir daí, um ou vários novos sistemas 
podem surgir. Mas enquanto um novo conjunto de leis internas não for conso-
lidado, a trajetória do sistema é intrinsecamente imprevisível (BIRKEN, 1999;  

humanidade como algo de mecânico, mas antes o conceber a natureza como algo de ativo e 
criativo” (C.G.R.C.S., 1996, p. 91-2). Uma posição deísta, plenamente compatível com a moda 
de alguns adeptos da Hard Science aceitarem a tese do “design inteligente”. 
51 E essa é sempre a dificuldade: definir o que é interno e o que é externo, a natureza das deter-
minações ou influências internas. Tudo depende de como se delimitam as fronteiras. 
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EKELAND, 1998; PRIGOGINE, 1996). Wallerstein se aproximou deste tipo 
de reflexão para tentar reforçar seu argumento mais polêmico: a tese de que vi-
vemos, desde 1968, uma crise fundamental do capitalismo, que provavelmente 
irá gerar um novo sistema. Estamos, portanto, vivendo a fase de bifurcação do 
“capitalismo histórico”.52 

Não é necessário, contudo, aproximar-se da teoria da complexidade 
para salientar este aspecto. De fato, os períodos de crise são paradoxais: por 
conta da deterioração das coações estruturais, a liberdade dos atores sociais 
aumenta. Mas este acréscimo da liberdade intensifica a imprevisibilidade, 
logo, como lidar com essa liberdade ampliada torna-se a questão política 
decisiva. E, neste aspecto, sem capitular a modismos transpostos das ciências 
naturais, a perspectiva do sistema-mundo pode contribuir significativamente 
para a construção de uma sociedade melhor. Em primeiro lugar, por sua ên-
fase no imbricamento entre a Ciência, a Moral e a Política (WALLERSTEIN,  
1998, p. 1-33), ela possibilita um diagnóstico bastante preciso das contradi-
ções fundamentais da sociedade em que vivemos, que se traduz na necessida-
de de reformular radicalmente os padrões científicos e, sobretudo, a prática 
política contemporânea. A restauração conservadora, cujas raízes remontam 
à década de 1970, tentou responder a estas contradições pela truculência 
política e pela exasperação dos direitos de propriedade dos plutocratas, que 
desencadearam forças de fragmentação difíceis de serem contidas, e que  

52 “Pode-se descrever uma crise sistêmica como a situação em que o sistema chegou a um pon-
to de bifurcação, ou ao primeiro de sucessivos pontos de bifurcação. Ao se afastarem de seus 
pontos de equilíbrio, os sistemas chegam a essas bifurcações, onde múltiplas soluções para a 
instabilidade, por oposição a uma única, se tornam possíveis. Nesses pontos, o sistema vê-se 
diante de uma escolha entre possibilidades. A escolha depende tanto da história do sistema 
como da força imediata de elementos externos à sua lógica interna. Esses elementos externos, 
chamados “ruídos”, são ignorados quando os sistemas estão funcionando normalmente. Em 
situações distantes do ponto de equilíbrio, porém, os efeitos das variações aleatórias provoca-
das pelos “ruídos” são ampliados, justamente por causa do aumento do desequilíbrio. Agindo 
caoticamente, o sistema se reconstruirá radicalmente, de maneiras imprevisíveis, mas que 
conduzem a novas formas de ordem. Nestas condições, pode haver (e normalmente há) não 
só uma, mas uma cascata de bifurcações, até que um novo sistema, isto é, uma nova estrutura 
dotada de relativo equilíbrio de longo prazo, se estabeleça e mais uma vez entremos em uma 
situação de estabilidade determinística. O novo sistema emergente é diferente do velho e, 
provavelmente, mais complexo.” (WALLERSTEIN, 1995, p. 135-6).
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presidem as diversas manifestações da crise atual. Crise que, se permanecer-
mos nos moldes usuais da ciência social vigente (especialmente em sua ver-
são mais empobrecedora, o “debate” entre ortodoxia e heterodoxia), sequer 
pode ser compreendida. Mas, como tentei sugerir aqui, a crítica deve ser 
reflexiva, isto é, incidir também sobre as premissas teóricas, no caso, sobre a 
própria perspectiva do sistema-mundo.

Neste sentido, uma (re)aproximação maior com o materialismo 
histórico é fundamental. As provocações gratuitas e a forma jocosa como  
Wallerstein retrata o marxismo podiam fazer algum sentido na década de 
1970 e 80,53 quando o marxismo, além de perder a liga com os movimentos 
sociais, se encastelou na Universidade e, desse modo, fragmentou-se em diver-
sas especialidades isoladas (geografia marxista, sociologia marxista, economia 
marxista etc.). Contudo, a despeito deste descaminho, o ímpeto básico por 
detrás da perspectiva do sistema-mundo é muito similar ao marxismo: uma 
crítica radical da ordem vigente, baseada na fusão entre a reflexão teórica e 
os movimentos sociais, mediante uma tentativa de fusão entre a História e as  
Ciências Sociais. Por conta disto, muito antes da perspectiva do sistema-mun-
do, o marxismo se propôs como um esforço de criar um saber unitário, apto a 
superar a antinomia nomotético-ideográfica e, desse modo, superar o conhe-
cimento “generalizante-setorializante” engendrado pelas Ciências Sociais. A 
posição do marxismo neste debate sempre foi sui generis: 

53 Parte das provocações não são realmente provocações. Refletindo sobre os movimentos 
antissistêmicos pós 1968, Wallerstein fez uma declaração que, aos desavisados pode parecer 
surpreendente: “O marxismo é completamente diferente [da terceira geração da escola dos 
Annales]. Ele foi concebido como uma ideologia, não de conjuntura, mas de estrutura. Ele 
se atribuiu a pretensão de ser a ideologia de todas as forças anti-sistêmicas do mundo da 
economia capitalista e de ser a ideologia da transição mundial do capitalismo para o socialismo. 
Sua causa parece bem defendida. À medida que se desenvolverem as forças políticas anti-
sistêmicas, o marxismo se expandirá, enquanto ideologia. Um dia talvez descubramos que o 
marxismo subitamente tornou-se o Weltanschauung universal do capitalismo defunto e do 
sistema que o sucederá, exatamente como o cristianismo foi o Weltanschauung do falecido 
Império Romano e do período que o sucedeu a partir da proclamação de Constantino.” 
(WALLERSTEIN, 1989, p. 28). Esta declaração, que despertou a fúria dos marxistas mais 
cientificistas, capta os atributos essenciais do materialismo histórico, isto é, um movimento 
de contestação simultaneamente teórico e prático, criado pelas contradições do capitalismo, e 
que tem como inspiração básica e razão de ser a sua superação. Logo, por mais que os liberais 
e reacionários tentem enterrar o materialismo histórico, jamais conseguirão: somente o fim 
do capitalismo poderá realizar esta tarefa.
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Para tanto, importa sondar ainda mais a fundo o processo de for-
mação das ciências sociais: elas se constituem, recortando esferas da  
existência, e desprendendo-se da filosofia e da história, em momentos 
da nossa História ocidental nos quais demandas exigem a explicação 
de determinados fenômenos, inseridos naquelas esferas existenciais. 
Se essa constatação pode considerar-se consensual em história das ci-
ências, nem sempre se atenta, ao nosso ver, para o pressuposto inexo-
ravelmente implicado na asserção: qual seja, o processo (de formação 
das ciências sociais) envolve o reconhecimento da impossibilidade 
de conceitualização simultânea de todas as esferas da existência. Ora,  
atuando no centro do processo – in the heart of the matter – Marx 
parte axiomaticamente do pressuposto contrário: todo seu imenso es-
forço visa conceituar todas as esferas da existência, para elaborar uma 
teoria da História. (NOVAIS; FORASTIERI, p. 46-7).

Por teoria da história devemos entender uma compreensão básica 
de sua dinâmica, e não a preocupação prévia de, diante da realidade social, 
tentar decantar uma filosofia da História unilinear que, congruente com a 
noção de progresso, supostamente irá conduzir a Humanidade a um telos 
predeterminado.54

Para concluir, é necessário esclarecer melhor este ponto. É precisa-
mente neste sentido que o materialismo histórico é original: ele se apresenta 
como uma teoria da história. Uma teoria essencialmente indeterminista, já 
que o dinamismo vem da luta de classes. Mas tal luta é travada dentro de 
estruturas históricas, que se desgastam na exata medida em que as polariza-
ções sociais vão sendo transformadas.55 No entanto, estas estruturas possuem 

54 Nestes termos, a questão sempre foi referente ao telos (e ao sujeito histórico mais apropriado 
para a sua concretização): a razão, a abundância material, a democracia ou, nos termos da 
Guerra Fria, saber qual era efetivamente o “último estágio”: o capitalismo (deturpado pelas 
ameaças totalitárias - primeiro o nazismo e depois o comunismo) ou o socialismo real (que 
não realizava suas potencialidades por conta do cerco capitalista). 
55 Aqui há mais uma inovação: o conflito social é a força transformadora por excelência. Sem-
pre que uma classe dominante afirma seus valores, sua visão de mundo e cristaliza seus meca-
nismos de dominação, ela acaba por gerar, como fruto do seu próprio movimento, a possibili-
dade das classes subalternas também definirem uma visão de mundo própria. Portanto, ainda 
permanece decisiva a distinção entre “classe em si” e “classe para si”, estabelecida por Georg 
Lukács e sutilmente incorporada por Wallerstein.
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uma certa duração: a expressão disto é, exatamente, o modo de produção (da 
vida), que reúne as condições legadas pelas civilizações passadas (decom-
postas pela luta de classes), as quais se materializam em novas configurações 
sociais: estruturas familiares, costumes, normas, técnica etc. Estes elementos 
se articulam dinamicamente às condições geográficas (o homem é, em parte, 
moldado pela natureza que o cerca, mas também é capaz de transformá-la. É 
exatamente esta capacidade que o diferencia dos demais animais).56 De forma 
sintética: um modo de produção incide sobre a plenitude da vida social, mas, 
ao mesmo tempo, é redutível a um nexo dominante. Descobrir este nexo é a 
tarefa fundamental: ele se revela, essencialmente, no modo como as diversas 
esferas da existência se combinam. E é exatamente neste ponto que surge a 
compatibilidade entre o Materialismo Histórico e a Perspectiva do Sistema-
-Mundo. O fato é que a concepção ampliada de Modo de Produção jamais 
desapareceu do marxismo. No máximo, podemos dizer que ela foi eclipsa-
da pela conversão do marxismo às estruturas burocráticas da Universidade  
Moderna.57 O problema é que as mesmas forças que neutralizaram o  

56 O modo como Wallerstein reconstrói a crise do feudalismo – i.é., mostrando como todas as 
esferas da existência se transformam - e como esta crise gesta as estruturas do capitalismo durante 
o longo século XVI é compatível com esta concepção ampliada de Modo de Produção (cf. 
WALLERSTEIN, 1974, cap. 1). Um trecho sintético ilustra isto: “A economia da Europa feudal 
passava nesse período [séculos XIV e XV] por uma crise interna profunda, que sacudia seus 
alicerces sociais. As classes dominantes destruíam umas às outras, em grande escala. O sistema 
da propriedade da terra, base da estrutura econômica, se desfazia, e a reorganização em curso 
apontava para uma distribuição muito mais igualitária. Os pequenos camponeses demonstravam 
grande eficiência como produtores. As estruturas políticas ficavam em geral mais fracas, e a 
preocupação com a luta fratricida entre os politicamente poderosos deixava pouco tempo para 
reprimir a força crescente das massas populares. O cimento ideológico do catolicismo estava sob 
grande pressão; movimentos igualitários nasciam no seio da própria Igreja. As coisas estavam de 
fato desmoronando” (WALLERSTEIN, 1995, p. 39).
57 Esta conversão teve duas raízes. A mais evidente é a tentativa de reduzir o marxismo a uma 
“teoria econômica” ou, alternativamente, reforçar o caráter “infraestrutural” da Economia. A 
segunda, em uma aparente reação à primeira, levou os marxistas de gabinete – um produto 
da expansão do sistema universitário na era de Bretton Woods – a se refugiarem no plano 
da cultura (com uma ênfase inicial – e muito frutífera - na crítica literária britânica, mas 
que, infelizmente, logo desandou em vulgatas), usando táticas de guerrilha – crescentemente 
pernósticas - contra o arrivismo das classes médias “aburguesadas”, que, em sua maioria, esses 
mesmos intelectuais fazem parte. Foi exatamente a combinação destas duas tendências que 
gerou a crítica de Wallerstein ao “marxismo”. 
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potencial antissistêmico do marxismo estão atuando sobre a perspectiva do 
sistema-mundo. Logo, se não sucumbir ao formalismo excêntrico da teoria 
da complexidade, ou a qualquer outro modismo “sistêmico”, esta perspecti-
va pode estabelecer uma relação simbiótica com o Materialismo Histórico 
e todas as formas genuinamente progressistas do pensamento, recolocando 
deste modo a História – e a luta social - no centro do debate sobre o futuro 
de nossa sociedade.
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