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P r e f á c i o  à  e d i ç ã o  b r a s i l e i r a

Alain Caillé

Em 1942, alguns meses antes de cometer suicí-
dio em Petrópolis na companhia de sua esposa, um 
dos maiores escritores do século XX, Stefan Zweig, 
publicava um livro no qual esperava recuperar a es-
perança: Brasil, País do Futuro. Ele via um futuro bri-
lhante para o país onde havia se refugiado do nazis-
mo. Oitenta anos depois, deve ser dito que, apesar de 
alguns vislumbres momentâneos de esperança, esse 
brilhante futuro nunca chega. E ainda assim, como 
Stefan Zweig, quem conhece um pouco o Brasil tem 
o sentimento de que o país comporta potencialida-
des extraordinárias. Sim, é um dos países onde as 
pessoas mais se matam no mundo, mas é também 
um dos países onde se experimenta um dinamismo 
e uma vitalidade extraordinários, combinados com 
uma verdadeira gentileza (a famosa cordialidade bra-
sileira). É um dos países mais marcados pelo colonia-
lismo e pelo racismo, mas é também o que conheceu 
mestiçagens sem dúvida relevantes e, por esta razão, 
é provável que seja o mais capaz de superar efetiva-
mente o racismo e as cicatrizes da era colonial. Se o 
Brasil conseguisse isso – como já faz com seu fute-
bol tão espetacular e estético –, não estaria apenas 
abrindo um futuro brilhante para si mesmo. Estaria 
oferecendo um belo exemplo para a humanidade. 
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Estou bem ciente de que no momento atual mi-
nhas palavras podem parecer totalmente irrealis-
tas. Sob o reinado de Bolsonaro, não é o melhor do 
potencial do Brasil que está sendo realizado, mas 
o pior. Todavia, isto não se aplica somente ao Bra-
sil. Está acontecendo em quase todos os lugares do 
mundo. Há vinte ou trinta anos, todos os cientis-
tas políticos previam o triunfo iminente e universal 
da democracia. O que estamos testemunhando é o 
triunfo quase universal de democraturas e regimes 
ditatoriais ou neofascistas. Por que isso ocorre? E o 
que podemos fazer nesta situação particularmente 
sinistra (para não falar da pandemia de covid-19)?

A tese que anima o Segundo Manifesto Convivia-
lista é que uma das razões de nossa incapacidade de 
nos opormos à hegemonia de forças que querem pôr 
fim aos ideais humanistas e democráticos, na ver-
dade a principal razão, é nossa dificuldade de opor à 
ideologia neoliberal, que domina o mundo há cerca 
de quarenta anos, uma filosofia política alternati-
va. Nós fizemos bricolagens do que foi inventado 
nos séculos XVIII ou XIX, liberalismo, socialismo, 
comunismo ou anarquismo. Estas doutrinas per-
manecem vivas, mas não são suficientes para nos 
dizer o que fazer em face da finitude da natureza ou 
em face da multiplicação e intensificação das lutas 
pelo reconhecimento (pós-colonial, descolonial, fe-
minista, LGBT, etc.).
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O convivialismo está longe de fornecer todas 
as respostas a todas essas novas questões, mas ele 
delineia o quadro dentro do qual elas podem ser 
dadas, de forma a fazer sentido e a oferecer uma 
chance de encontrar formulação adequada. O fato 
de quase 300 intelectuais reconhecidos oriundos de 
33 países diferentes e de formações ideológico-po-
líticas muito diversas terem conseguido chegar, na 
publicação francesa, a um acordo sobre formula-
ções teóricas e políticas comuns é uma boa razão 
para ter esperança. 

OK, pode-se dizer, mas todas estas são histó-
rias de intelectuais, o que precisamos é do concreto 
e, sobretudo, de perspectivas políticas concretas. A 
objeção é legítima, é claro. Mas os intelectuais que 
redigiram ou co-assinaram o Segundo Manifesto es-
tão todos engajados em múltiplas lutas concretas. 
O convivialismo está intimamente envolvido no 
reagrupamento de numerosas e importantes redes 
mundiais de ativistas, por exemplo, a Multiconver-
gência de redes globais, liderada pelos ativistas bra-
sileiros Marcos Arruda, Alicia Blanco e Débora Nu-
nes.* Um dos objetivos dessa rede de redes é criar 
uma assembleia de cidadãos da Terra, a única ma-
neira de trazer vida a uma consciência planetária. 
Na França, o partido político em ascensão (obteve 
as prefeituras de várias grandes cidades, Marselha, 
Bordeaux, Lyon, Grenoble, etc.) é o partido ecologis-
ta, EELV (Europe Ecologie, les Verts). Seu secretário-
-geral, Julien Bayou, declarou-se convivialista. Ele 
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sabe que os ecologistas não poderão vencer por con-
ta própria a principal eleição na França, as eleições 
presidenciais (a serem realizadas em 2022) e que, 
para isso, será necessário reunir não só os parti-
dos de esquerda (comunistas, socialistas, etc.), bem 
como ir mais além. E a referência ao convivialismo 
é talvez a melhor maneira de reunir todos aqueles 
que não perdem a esperança na humanidade e na 
democracia. Pode ser enfim a forma de escaparmos 
do confronto ritual, demasiado previsível e estéril, 
entre os campeões do neoliberalismo e os demago-
gos neofascistas.

Por que o que está começando a ser verdade 
para a França não deveria ser verdade para o Brasil? 
Amigos, brasileiros, o jogo está com vocês.

* Nota
Além do Movimento Convivialista, o reagrupamento 
conduzido pela Multiconvergência de redes globais 
envolve redes mundiais como:

 Ō Diálogos em humanidade (dialoguesenhumanite.
org), estabelecido em 14 países, que visa a cons-
trução de uma cidadania planetária.

 Ō Movimento Humanista (mouvementhumaniste.
fr), nascido em Mendoza, Argentina, em 1969, 
em torno de três pilares: o ser humano como 
valor central, a não-violência e a não-discrimina-
ção. O movimento se espalhou pela América do 
Sul e com o exílio de pessoas perseguidas pelas 
ditaduras locais, estando hoje presente em 51 
países.

 Ō A Global Ecovillage Network (ecovillage.org), uma 
rede em expansão de comunidades e iniciativas 
regenerativas, foi fundada em 1995 sendo do-
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tada de um status consultivo junto ao ECOSOC 
das Nações Unidas e do UNEP. Composto de 
cinco redes continentais e alcançando 6.090 co-
munidades em 114 países, o GEN constrói pon-
tes entre formuladores de políticas, governos, 
ONGs, acadêmicos, empresários, ativistas, re-
des comunitárias e indivíduos ambientalmente 
conscientes ao redor do mundo para desenvolver 
estratégias para uma transição global em direção 
a comunidades e culturas resistentes.

 Ō Ágora dos habitantes da Terra, criada em Vero-
na, Itália, em 2018, que visa contribuir para um 
processo de construção da humanidade além das 
fronteiras estatais. É o portador de uma Decla-
ração que defende vacinas e medicamentos pú-
blicos, gratuitos e acessíveis contra a Covid-19.  

 Ō O Viral Open Space (viralopenspace.net), criado 
em 2020, no âmbito da Covid-19, em Montreal, 
Quebec, que se inspira na experiência dos Fó-
runs Sociais Mundiais e de outros espaços de 
mobilização transnacional e, em um modo de 
processo virtual, tenta oferecer respostas cida-
dãs positivas à crise global através de eventos, 
concertos, cursos, etc.

 Ō Movimento para uma Economia de Francisco e Cla-
ra (francescoeconomy.org/ecofranbr.org) nasceu 
da iniciativa do Papa Francisco de convidar a hu-
manidade para uma profunda transformação da 
relação entre os seres humanos, bem como entre 
elas e a vida e a natureza como um todo.

 Ō Via Campesina (viacampesina.org), um conheci-
do movimento internacional que coordena or-
ganizações de pequenos e médios agricultores, 
trabalhadores agrícolas, fazendas rurais, comu-
nidades indígenas da Ásia, das Américas, da Eu-
ropa e da África. Esta rede foi estabelecida em 
1993.





A p r e s e n t a ç ã o  à  e d i ç ã o  b r a s i l e i r a

Convivialistas no Brasil

Impactado pela roda viva produzida pelo capita-
lismo financeiro em 2008 e desafiado pelas revoltas 
e insurgências populares em ebulição, veio a lume 
em 2013 o Manifesto Convivialista: declaração de 
interdependência. Fruto de debates produzidos por 
um grupo de aproximadamente sessenta autores, 
foi publicado originalmente em francês, ganhando 
posteriormente versões em diversos idiomas (in-
glês, italiano, espanhol, alemão etc), inclusive em 
português (Annablume, 2013). Com o mérito de 
fazer convergir signatários de múltiplas visões, o 
Manifesto aglutinou aqueles que buscavam se opor, 
coletiva e eficazmente, à intensificação acelerada 
das mazelas no mundo, tendo em vista conside-
rações morais, políticas, econômicas e, sobretudo, 
ecológicas, de natureza radicalmente antiutilitaris-
ta.

Os desafios identificados no Primeiro Manifes-
to se tornaram, definitivamente, muito mais can-
dentes desde 2013 até nossos dias. Publicado em 
fevereiro deste ano na França, antes da pandemia 
da Covid-19, o Segundo Manifesto Convivialista: por 
um mundo pós-neoliberal responde ao colapso civi-
lizatório em curso ao propor saídas emergenciais 
para o atual turbilhão autoritário, antidemocrático 
e distópico.
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Nessa conjuntura, o Brasil constitui evidência 
unívoca. A espiral de acontecimentos disruptivos 
engloba, entre outros elementos: a ascensão de for-
ças da extrema direita; o golpe-impeachment e o 
uso eleitoral da disseminação de desinformação; a 
discriminalização generalizada e a violência acirra-
da contra indígenas, negros, Lgbtqia+ e mulheres; 
a desigualdade desenfreada, a perda de direitos, a 
precarização do trabalho e privatização de serviços 
públicos; as queimadas na Amazônia, no Pantanal e 
no Cerrado e a poluição de rios por mineradoras e a 
devastação ambiental; o extermínio dos povos indí-
genas e dos povos das florestas; o desmantelamento 
da rede pública de saúde e o recorde no número de 
mortos por Covid-19, sendo o Brasil o segundo no 
ranking mundial. Assim, em meio ao ar rarefeito de 
um confinamento social e mental devastador, nosso 
país se intoxica com fumaças de queimadas, po-
luições citadinas, linchamentos virtuais, violências 
normalizadas e uma sombria falta de horizontes. Na 
contracorrente deste sufocamento geral, é preciso 
atuar pela preservação e criação de um patrimônio 
comum (humano, cultural, natural e relacional), 
que seja um meio no qual possamos não apenas so-
breviver, mas sobretudo bem viver e florescer. Neste 
sentido, este Manifesto Convivialista deve ser visto 
como um grito e um ato, para que uma fresta se abra 
por onde todos possamos respirar.

A aguda crise sanitária decorrente da pandemia 
de Covid-19 acentua todas as crises políticas, so-



Segundo ManifeSto ConvivialiSta
17

ciais, econômicas e ecológicas historicamente vi-
venciadas no Brasil e no mundo. Agora nos confron-
tamos com uma só mega-crise. Com a pandemia, a 
desigualdade adquire amplitude dramática, tendo 
cor, origem e classe social. O Manifesto foi redigido 
antes da propagação do coronavírus se tornar pre-
mente, de modo que incitamos leitoras e leitores 
a analisarem esse divisor de águas à luz de ideias 
contidas no Manifesto ou inspiradas nele.

Há um antes e um depois da pandemia. Essa 
diferença temporal explica em parte algumas lacu-
nas no texto do Manifesto. Todavia, sabemos, pela 
experiência brasileira, que a vitória eleitoral de um 
regime autoritário e militarista, herdeiro da dita-
dura, nos dota de uma sensibilidade distinta e nos 
faz introduzir outras ênfases ao Manifesto. Em uma 
sociedade de herança escravocrata como o Brasil, 
é imprescindível ressaltar as questões racial e étni-
ca, colocando-as no centro da discussão democrá-
tica. No contexto de desumanização exacerbada, os 
princípios convivialistas de humanidade comum 
não constituem apenas um pressuposto teórico, 
mas um projeto de superação do preconceito racista 
e colonizador que discrimina indivíduos a partir de 
sua cor, etnicidade e sexualidade.

Assim, o convivialismo é uma ideia-força que 
abre espaço para acolher nossas lutas antirracistas, 
feministas, ecológicas e indígenas numa chave pro-
positiva. Com certeza temos que derrotar as políti-
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cas da morte e respeitar os princípios basilares da 
vida em comum, revigorando a declaração de in-
terdependência assinalada no subtítulo do Primei-
ro Manifesto. Em nome da retomada da democrati-
zação, precisamos juntar nossas energias em uma 
frente unida antiautoritária e antifascista. A partir 
do Sul global, é necessário religar nossos movimen-
tos progressistas, pois muitos são convivialidades 
locais e transnacionais que já prefiguram as socie-
dades de nossos anseios e, deste modo, preparam a 
transição para uma nova era com esperança.

O mundo neoliberal se consolidou desde o Pri-
meiro Manifesto. Desafiar a potência das ideias neo-
liberais por meio da construção de uma filosofia po-
lítica (e de novas práticas ético-políticas) constitui 
a tarefa primordial do Segundo Manifesto. Para isso, 
o convivialismo acrescenta o princípio da comum 
naturalidade aos quatro princípios fundamentais 
apresentados em 2013 e renomeados agora – co-
mum humanidade, comum socialidade, legítima 
individuação e oposição criadora –, subordinando-
-os ao imperativo de controle da húbris, da ilimita-
ção e desmedida.

Nesta edição, uma verdadeira Internacional 
convivialista se fortalece com signatários oriundos 
de 33 países. No Brasil, já somos mais de 100 sig-
natários que se comprometem a viver os princípios, 
a divulgar as ideias e a estimular a discussão na 
sociedade civil, para além dos muros da academia. 
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O Manifesto tem como propósito congregar diver-
sos esforços no sentido de provocar a imaginação e 
encorajar a inventividade para transpor ideias re-
lativamente abstratas de filosofia política em ter-
renos mais concretos de luta como cultura, saúde, 
sexualidade, educação, tecnologias, cidade, ciência, 
esportes, espiritualidade etc.

Desde já, as convivialistas e os convivialistas 
no Brasil convocam todos os cidadãos, militantes, 
coletivos, associações, organizações e partidos de 
esquerda a interpretarem e avaliarem o escopo des-
te texto de cunho internacional, reformulando-o e 
apropriando-se dele, de modo a fomentar contribui-
ções genuinamente brasileiras. Um grupo de acadê-
micos brasileiros deu início a essa cooperação ao 
publicar o Manifesto Convivialista: edição brasileira 
comentada (Annablume, 2016). Sugerimos que de-
bates sejam promovidos, a fim de iluminar as ques-
tões convivialistas internacionais e conferir ao Ma-
nifesto contornos próprios aos enfrentamentos de 
nossa realidade nacional. Para aquelas e aqueles que 
quiserem conhecer mais sobre o convivialismo e 
aderir ao Manifesto, convidamos a acessar o site do 
Ateliê de Humanidades (ateliedehumanidades.com/
convivialismo). Em nossa página também é possível 
fazer suas proposições para o avanço do convivia-
lismo no Brasil e expor relatos sobre experiências 
conviviais latentes ou em curso em nosso país.



Núcleo convivialista no Brasil

André Magnelli 

Frédéric Vandenberghe

Genauto C. de França Filho

Jean-François Véran 

Paulo Henrique Martins

Tereza Estarque

Thaís Florencio de Aguiar



P r ó l o g o

Em quase todos os lugares dos países mais ricos, 
a juventude começa a se mobilizar para exigir que Es-
tados e grandes empresas decidam,finalmente, lutar 
contra o aquecimento global e a degradação irrever-
sível do meio ambiente. Ela tem razão. É o seu futuro 
que está diretamente em jogo. De acordo com nú-
mero crescente de cientistas, nos sobra alguns pou-
cos anos para reverter as dinâmicas que governam 
atualmente o mundo e evitar o pior. Decididamente, 
palavras e declarações virtuosas nunca seguidas de 
efeitos não são mais suficientes. A protelação se torna 
insuportável.

Em outros países na Ásia, no Maghreb ou no 
Oriente Médio, a juventude se insurgia até ontem 
contra tiranos ou ditaduras. E se insurge ainda hoje 
no Sudão, no Chile, no Irã ou na Argélia, sem conse-
guir evitar, muitas vezes, que novos ditadores suce-
dam aos antigos.

Em outros lugares, nos países mais pobres, ou na-
queles que sangram em guerras civis inexpiáveis (são, 
muitas vezes, os mesmos), essa juventude não tem 
outra solução nem outra esperança senão o exílio.

Essas três juventudes, no entanto, ignoram umas 
às outras. Suas batalhas, suas esperanças são, contu-
do, indissociáveis. Vencerão juntas ou perderão jun-
tas.
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Em 1971, John Lennon compõe Imagine, que 
se torna, ao longo dos anos, uma das canções mais 
escutadas no mundo. Pouco a pouco, prestaríamos 
cada vez mais atenção não somente à melodia, mas 
também à letra (éramos otimistas naquele tempo): 
“Imagine all the people living life in peace  […]  no need 
for greed or hunger  […]   a brotherhood of man. Ima-
gine all the people sharing all the world”.1 Cinquenta 
anos depois, se torna mais urgente do que nunca 
não apenas imaginar e sonhar com um mundo pa-
cificado, como também contribuir para que surja 
o mais rápido possível. No entanto, mesmo imagi-
ná-lo, simplesmente imaginá-lo, parece difícil hoje 
em dia. Tentemos, todavia.

Um outro futuro?

Com o que pareceria esse mundo? Um mundo 
que não seria um paraíso, inalcançável, um país da 
cocanha, mas simplesmente um mundo plenamen-
te humano, um mundo efetivamente possível. Um 
mundo no qual, como declarava o presidente dos 
Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em 1941, pre-
valeceriam a liberdade de expressão e a liberdade 
religiosa, e no qual estaríamos protegidos das ca-
rências e do medo2. Na esteira do discurso de Roose-
velt sobre essas quatro liberdades (freedom of speech, 

¹  “Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz […] sem necessidade de 
ganância ou fome […] uma fraternidade de todos os homens, compartilhando o 
mundo todo”.

² Alguns certamente dirão que se tratava de um discurso de propaganda. Seja lá 
o que for e o que pensemos, o objetivo era justo e bem formulado.
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freedom of religion, freedom from want, freedom from 
fear), a Conferência Internacional do Trabalho reu-
nida na Filadélfia, Estados Unidos, em 10 de maio 
de 1944, estabeleceria os objetivos gerais da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho) e serviria 
de prelúdio à Declaração Universal dos Direitos do 
Homem (1948). O artigo 2 da Declaração da Filadé-
lfia determina: “Todo ser humano, sem qualquer es-
pécie de distinção, seja de raça, credo ou sexo, tem 
o direito de perseguir seu progresso material e seu 
desenvolvimento espiritual, gozando de liberdade 
e dignidade, segurança econômica e igualdade de 
oportunidades”. 

Mas a Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem, agora conhecida como Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, já não fala diretamente às 
gerações mais jovens. Quando a conhecem, não 
veem nela senão uma retórica vazia, muito fre-
quentemente desmentida pelos fatos. Vamos tradu-
zi-la, então, em termos um pouco mais concretos 
e atualizá-la. Será realmente impossível imaginar 
um mundo no qual o poder não caia, tantas vezes, 
nas mãos de psicopatas auxiliados por redes cri-
minosas, com a cumplicidade das forças armadas 
e da polícia? Em que o poder, uma vez conquista-
do, não se mantenha em razão do controle mais 
ou menos rigoroso e visível exercido sobre a mídia, 
nem de prisões arbitrárias, de corrupção dos juízes 
e do conjunto do sistema político, da tortura e do 
assassinato? Um mundo no qual nem todos escapa-
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riam da pobreza, por certo, mas um mundo em que 
ninguém se encontraria na miséria, em que cada 
um de nós poderia ganhar a vida com o próprio tra-
balho? Em que a extrema riqueza, que alimenta as 
fantasias de uma humanidade “aumentada” ou “in-
crementada”, isto é, de uma sobre-humanidade para 
alguns e, por conseguinte, uma sub-humanidade 
para outros, não seria mais tolerada tanto quanto 
a miséria? Em que não haveria mulheres e homens 
“em excesso”? Um mundo no qual continuaríamos 
a nos opor uns aos outros a propósito do sentido da 
vida, mas sem nos massacrarmos, e em que tería-
mos deixado para trás a lembrança de guerras civis 
e guerras religiosas? Todas as guerras. Um mundo 
no qual os recursos naturais e o meio ambiente não 
seriam sistematicamente sacrificados ou pilhados 
ao proveito das grandes (ou não tão grandes) em-
presas? Um mundo que saberia lutar de modo eficaz 
contra o aquecimento do planeta e as múltiplas de-
gradações ecológicas que se aceleram? Um mundo 
no qual voltaríamos a viver em harmonia com a 
natureza?

O curioso é que esses ideais parecem bastante 
evidentes. Eles revelam o bom senso mais elemen-
tar. Exprimem muito bem o que desejamos ou cre-
mos que desejamos. Sua realização, contudo, mes-
mo que parcial, parece totalmente fora do alcance, 
quase que inconcebível. Sim, mas, fundamental-
mente, por quê? Existe um destino, uma fatalidade 
da qual a humanidade não poderia escapar?
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A recente inflexão do mundo

Voltemos um pouco no tempo. Nas três déca-
das que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, os 
princípios enunciados pela Declaração da Filadél-
fia e depois pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos não soavam, de forma alguma, como pa-
lavras vazias. Elas inspiravam oficialmente as po-
líticas públicas e essa inspiração produzia efeitos 
absolutamente concretos. Era preciso impedir que 
as democracias ocidentais recaíssem nos horrores 
totalitários – nazismo e fascismo – que desenca-
dearam a Segunda Guerra Mundial e fizeram mi-
lhões e milhões de vítimas. Era preciso igualmen-
te conjurar todas as seduções ainda exercidas por 
outra variante do totalitarismo, o comunismo que 
dominava a Rússia, a Europa Oriental, a China e 
que ameaçava se estender a vários países do então 
chamado Terceiro Mundo.

Com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e 
o colapso do comunismo na Rússia e na Europa 
Oriental, o capitalismo, que acreditávamos seguir 
de mãos dadas com a democracia – um capitalismo 
essencialmente industrial e regulado –, não tinha 
mais inimigos palpáveis e localizáveis. Até o início 
do século XXI, cientistas políticos e filósofos não 
falariam senão de “transição democrática”. Todos 
partilhavam, em graus diferenciados, da convicção 
de que, muito rapidamente, as ditaduras restantes 
colapsariam e que todos os países do mundo adota-
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riam a fórmula institucional bem sucedida no Oci-
dente: uma mistura de democracia parlamentar e 
livre mercado. 

Todavia, uma vez eliminados seus inimigos (e 
terminado o tempo do petróleo barato), as econo-
mias capitalistas tiveram pouca necessidade de le-
var a sério os direitos do homem e os princípios 
democráticos. O capitalismo mais ou menos regu-
lado do pós-guerra se tornou o capitalismo rentista 
e especulativo que agora extrai seu lucro em maior 
medida das finanças especulativas do que da indús-
tria. Ele gera um enriquecimento literalmente sem 
sentido dos mais ricos, o 1%, e mais ainda 0,1% ou 
0,01%. Ninguém mais ignora que somente cerca de 
quarenta ultra-ricos possuem tanto quanto a meta-
de mais pobre da humanidade, ou seja, quase qua-
tro bilhões de pessoas! Dito de outra maneira, qua-
renta pessoas contam tanto quanto quatro bilhões! 
Mas, estão todos tão atônitos com esses números 
que desafiam a compreensão, que ninguém mais 
sabe o que fazer para se opor a isso. O capitalismo 
especulativo redistribui cada vez menos a riqueza 
criada. Se ele beneficia as classes abastadas ou mé-
dias dos países emergentes, já não mais impede o 
empobrecimento das classes pobres e médias dos 
países mais ricos. 

Longe de a democracia ou de o espírito dos di-
reitos humanos ganharem terreno, são as ditaduras 
ou as democracias ditas iliberais, as “democraturas”, 
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que prosperam em quase todo lugar. O Ocidente 
rico tinha-se convencido, e queria fazer as pessoas 
se convencerem, de que ele levaria paz e prospe-
ridade ao mundo inteiro. Em vez disso, semeou a 
tempestade. Não tendo sido capaz de manter sua 
promessa, vê se voltarem contra ele todos os ódios 
suscitados pela dominação colonial ou imperial 
exercida sobre o planeta durante vários séculos. O 
radicalismo islâmico da Al Qaeda ou do Daesh é 
apenas a parte mais visível e a expressão mais ater-
radora desse ódio.

O triunfo do neoliberalismo

O que deu errado? O que explica a falência das 
esperanças nascidas ao fim da Segunda Guerra 
mundial? Muitas coisas, muitas causas enredadas. 
Mas todas elas são polarizadas pela grande realida-
de dos nossos dias: a subordinação de todo o pla-
neta e de todas as esferas da existência humana às 
exigências de um capitalismo que agora é rentista 
e especulativo. O triunfo desse novo tipo de capi-
talismo, por sua vez, tem várias causas. Mas uma 
delas é tão essencial quanto mal percebida e mal 
compreendida: a potência das ideias (quando são 
sustentadas por pessoas e por meios concretos e 
se apoderam das massas). E, agora, a potência das 
ideias neoliberais. Ela é a razão de ser deste Manifes-
to do Convivialismo. De fato, a potência da ideolo-
gia neoliberal abriu caminho para esse capitalismo 
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de novo tipo, um capitalismo em seu estado puro, 
livre de todas as barreiras morais ou políticas que 
ainda o continham até os anos 1980-90. Portanto, 
é preciso que nos tornemos capazes de responder a 
essa ideologia.

Todas as noções, todos os ismos, estão sujei-
tos a múltiplas discussões e definições possíveis. 
Isso vale para o capitalismo (ou o anticapitalismo) e 
também para o neoliberalismo, que conheceu dife-
rentes fases históricas e diversas formulações. Mas 
o neoliberalismo atual pode ser suficientemente ca-
racterizado pela conjugação de seis proposições ou 
axiomas:

Não existem sociedades (“There is no such thing as 
society”, dizia Margaret Thatcher), coletivos ou cul-
turas, só existem indivíduos.

A ganância, a sede de lucro, é uma coisa boa. Greed 
is good. 

Quanto mais os ricos se enriquecem, melhor será, 
pois todos se beneficiarão por um efeito de goteja-
mento (trickle down effect).

O único modo desejável de coordenação entre seres 
humanos é o mercado livre e sem entraves, e ele se 
autorregula (inclusive o mercado financeiro), geran-
do o maior bem para todos. 

Não há limites. Sempre mais é, necessariamente, 
sempre melhor.

Não há alternativa (“There is no alternative”, como 
também proclamava Margaret Thatcher).

Para muitos que duvidam da potência das ideias 
e dos valores, da força com a qual elas agem sobre 
nossos comportamentos, recordemos que nenhuma 
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dessas seis proposições era majoritariamente, ou 
mesmo de longe, considerada verdadeira ou justa 
entre os anos de 1944 e 1970-80. Na economia, a 
doutrina predominante, inspirada principalmen-
te por John Maynard Keynes, concedia um papel 
importante ao Estado e à sua ação redistributiva. 
Para acabar com o keynesianismo e com todas as 
políticas de orientação mais ou menos social-de-
mocrata, cerca de trinta personalidades reunidas 
na Suíça, em 1947, criaram o que veio a se chamar 
Sociedade de Mont Pèlerin. Entre eles, os econo-
mistas Friedrich Von Hayek e Milton Friedman, o 
filósofo das ciências Karl Popper, e muitos outros 
nomes conhecidos, incluindo vários futuros no-
mes laureados com o Prêmio Nobel de economia. 
Ainda hoje muito ativa, a Sociedade de Mont Pè-
lerin, rapidamente apoiada por grandes empresas 
e ricas fundações, conseguiu pouco a pouco minar 
o consenso keynesiano e impor uma nova visão 
de mundo e de humanidade, um novo modo de 
inteligibilidade das questões humanas. Esse novo 
modo de inteligibilidade, essa nova razão do mun-
do, exerce agora, em escala planetária, o que o fi-
lósofo Antonio Gramsci chamava de hegemonia, 
o domínio sobre as ideias e as mentes. É preciso 
contestar, urgentemente, essa hegemonia, expli-
citando os fundamentos de um novo tipo de in-
teligibilidade em nossos tempos e condições. Não 
podemos nos contentar com um retorno ao key-
nesianismo ou aos ismos do passado.
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Por que o convivialismo?

Os jovens dos países ricos estão cada dia mais 
conscientes dos desafios climáticos e ambientais, 
mas ainda têm dificuldade de perceber que seu des-
tino está também vinculado ao destino dos jovens 
que, em outras partes do mundo, buscam se libertar 
de ditaduras ou se vêem forçados a emigrar. Os par-
tidos ecológicos ganham cada vez mais audiência 
no Ocidente, mas a preocupação com a preservação 
da natureza não constitui uma política enquanto 
tal. Isso, por si só, não é o suficiente para responder 
ao neoliberalismo. Se quisermos ter alguma chance 
de enfrentar a ameaça que a dominação mundial 
do capitalismo rentista e especulativo faz pairar 
sobre o futuro da humanidade, precisamos defini-
tivamente de uma filosofia política alternativa ao 
neoliberalismo. De uma filosofia que não se limite 
a denunciar a falsidade daquelas seis proposições 
centrais, mas que trace efetivamente os contornos 
de outro mundo possível, mais humano e viável, no 
qual todos ou a enorme maioria possam se reconhe-
cer e viver melhor, compartilhando a preocupação 
de salvar o que pode e deve ainda ser salvo tanto 
do nosso meio ambiente quanto dos quatro tipos 
de liberdade evocadas por Franklin Roosevelt. Para 
sermos bem-sucedidos, precisamos superar o sen-
timento de impotência que todos nós partilhamos. 

O Segundo Manifesto do Convivialismo esboça 
os contornos de um novo mundo possível, de um 
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mundo pós-neoliberal. O Primeiro Manifesto do Con-
vivialismo, subintitulado Declaração de interdepen-
dência1, veio a lume em 2013. Seu ponto de partida 
era, desde então, a certeza de que um consenso ex-
plícito e claramente partilhado sobre alguns valores 
ou princípios centrais é o que mais falta a milhares 
ou dezenas de milhares de associações ou de redes, 
a dezenas ou centenas de milhões de pessoas ao 
redor do mundo que buscam escapar do domínio 
do capitalismo neoliberal. A ausência dessa partilha 
os impede de se coordenarem e o que os condena 
a uma forma de impotência. Trata-se da ausência 
de uma filosofia política (largo sensu) alternativa ao 
neoliberalismo.

A redação do primeiro manifesto provou que 
o acordo sobre princípios centrais e sobre contor-
nos de uma filosofia política pós-neoliberal é não 
somente desejável como também efetivamente 
possível. O manifesto foi elaborado e assinado por 
sessenta e quatro intelectuais críticos² bem conhe-
¹ Publicado pela editora Le Bord de l’Eau, 2013, na França, e pela Annablume, 
2015, no Brasil. Este segundo manifesto pode ser considerado como uma decla-
ração de interdependência reforçada. 

² Claude Alphandéry, Geneviève Ancel, Ana Maria Araujo (Uruguai), Claudine 
Attias-Donfut, Geneviève Azam, Akram Belkaïd (Argélia), Yann-Moulier-Bou-
tang, Fabienne Brugère, Alain Caillé, Barbara Cassin, Philippe Chanial, Hervé 
Chaygneaud-Dupuy, Eve Chiappello, Denis Clerc, Ana M. Correa (Argentina), 
Thomas Coutrot, Jean-Pierre Dupuy, François Flahault, Francesco Fistetti (Itália), 
Anne-Marie Fixot, Jean-Baptiste de Foucauld, Christophe Fourel, François Four-
quet, Philippe Frémeaux, Jean Gadrey, Vincent de Gaulejac, François Gauthier 
(Suiça), Sylvie Gendreau (Canadá), Susan George (Estados Unidos), Christiane 
Girard (Brasil), François Gollain (Reino Unido), Roland Gori, Jean-Claude Guil-
lebaud, Paulo Henrique Martins (Brasil), Dick Howard (Estados Unidos), Marc 
Humbert, ÉvaIllouz (Israel), Ahmet Insel (Turquia), Geneviève Jacques, Florence 
Jany-Catrice, Hervé Kempf, Elena Lasida, Serge Latouche, Jean-Louis Laville, Ca-
mille Laurens, Jacques Lecomte, Didier Livio, Gus Massiah, Dominique Méda, 
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cidos, majoritariamente francófonos e originários 
de todas as tendências de esquerda, reunindo tam-
bém a simpatia de intelectuais situados ao centro ou 
mesmo à direita. Sua ideia central era que o triun-
fo do capitalismo rentista e especulativo devia ser 
compreendido como resultado e ponto culminante 
de uma aspiração da espécie humana à desmedida, 
à desmesura, à ilimitação. Para se opor a ele e su-
perá-lo, não basta denunciar, de modo ritualístico e 
estéril, os vilões capitalistas. É preciso se interrogar 
sobre as razões e os mecanismos dessa desmedida, 
bem como sobre os meios de conjurá-la, sem sacri-
ficar nossa aspiração à liberdade.

Por que um Segundo Manifesto do Convivialis-
mo? Porque o primeiro não era suficientemente in-
ternacional, embora traduzido em uma dezena de 
línguas e tendo sido objeto de livros e discussões em 
alemão, português (Brasil), espanhol, italiano e ja-
ponês. Ora, o convivialismo, filosofia da arte de viver 
junto, da convivência, só tem sentido se pudermos 
nos reconhecer em todos os países. Foi necessário, 
portanto, ampliar consideravelmente o círculo de 
autores e suas fontes de inspiração. A propósito de 
todo um conjunto de pontos, o primeiro manifes-
to indicava direções que continuam pertinentes, 
mas que poderiam parecer demasiadamente vagas, 
muito indeterminadas do ponto de vista teórico e, 

Margie Mendell (Canadá), Pierre-Olivier Monteil, Jacqueline Morand, Edgar Mo-
rin, Chantal Mouffe (Reino Unido), Osamu Nishitani (Japão), Alfredo Pena-Vega, 
Bernard Perret, Elena Pulcini (Itália), Ilana Silber (Israel), Roger Sue, Elvia Tara-
cena (México), Frédéric  Vandenberghe (Brasil), Patrick Viveret, Zhe Ji (China).
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por outro lado, insuficientemente concretas. Este 
segundo manifesto retoma a estrutura do primei-
ro e parte do que nele foi escrito, mas enriquecen-
do-o e clarificando-o consideravelmente a partir 
de intercâmbios realizados nos últimos seis anos 
entre autores e militantes simpatizantes do convi-
vialismo em todos os países. Diante da aceleração 
das mudanças climáticas e da crescente erosão dos 
ideais humanistas e dos princípios democráticos, 
é urgente chegar a um acordo em escala mundial 
sobre os valores essenciais à sobrevivência material 
e moral da humanidade e sobre os caminhos para o 
progresso da civilização e da arte de viver. Com toda 
convivialidade.

Uma última palavra. Este manifesto é o resul-
tado de um trabalho de discussão coletiva conduzi-
do, em primeiro lugar, por intelectuais. Intelectuais 
de um tipo particular. Intelectuais ou acadêmicos 
preocupados com o bem comum e engajados em 
múltiplas ações coletivas. Por que especificar e ex-
plicar isso? Porque os intelectuais ou acadêmicos 
têm, muito frequentemente, má fama. Hoje cada 
vez mais. Muitas vezes por boas razões. Nós os acu-
samos de se perderem em especulações estéreis, que 
não resultam nunca em nada de concreto; nós os 
repreendemos por caírem em raciocínios inúteis e 
por se considerarem superiores ao resto do mundo.  
Esse não é o caso, certamente, dos que estão aqui 
reunidos na redação deste novo manifesto. Eles não 
se creem mais inteligentes que qualquer um (nem 
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menos, nem mais...). Simplesmente, em função de 
sua profissão, eles trabalham com a memória e es-
tão, a esse respeito, bem posicionados para acionar 
o alarme quando for preciso e para imaginar um 
futuro que não corra o risco de recair nos mesmos 
caminhos já trilhados no passado. Estão também 
acostumados a escrever e trabalhar com ideias. Es-
sas ideias desempenham um papel decisivo na his-
tória quando um grande número de pessoas delas 
se apossa. 

Acrescentamos que, em razão de todos também 
estarem ativamente ligados a movimentos cidadãos 
e cívicos, às múltiplas iniciativas que inventam co-
tidianamente alternativas portadoras de sentido e 
de bem-estar, eles não se contentam com denúncias 
estereotipadas dos mercados ou do capitalismo, de-
núncias essas que não resultam em nada enquanto 
não nos dizem que outro tipo de sociedade podemos 
razoavelmente esperar construir. Que outro tipo de 
sociedade devemos, então, começar a construir o 
mais rápido possível.

Nada é, com efeito, mais urgente que elaborar 
um pensamento e uma inteligibilidade do mundo 
alternativos àqueles que o neoliberalismo soube 
impor a todo o planeta. Nós precisamos, na verda-
de, de uma filosofia política (no sentido amplo do 
termo), e essa não pode consistir em um simples re-
torno ao socialismo, ao comunismo, ao anarquismo 
ou ao liberalismo clássicos. Essas grandes ideologias 
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da modernidade não estão mais à altura dos proble-
mas que temos que enfrentar. Nada nos disseram, 
de fato, sobre a relação desejável dos humanos com 
a natureza que, claramente, não é inesgotável; nada 
também de decisivo disseram sobre as relações en-
tre os homens e as mulheres; e menos ainda sobre 
a boa forma de pensar a diversidade das culturas.

Chegou a hora de delinear um avanço coleti-
vo decisivo no campo das ideias. Não poderá re-
sultar da simples soma de análises desenvolvidas 
por tal ou qual filósofo, economista ou sociólogo 
individualmente, por mais justas que pudessem ser. 
Porque não bastará que essas análises sejam justas; 
se elas o são, ainda será preciso que sejam ampla-
mente críveis e partilhadas e, se possível, em escala 
global. Essa é a aposta deste Segundo Manifesto do 
Convivialismo: se apresentar como o resultado do 
trabalho de um intelectual coletivo. Neste trabalho, 
que reúne personalidades intelectuais ou morais, 
mas também ativistas, escritores e artistas (ver p. 
115), de renome internacional, nenhum deles ten-
tou se sobressair, insistindo em sua pequena di-
ferença (como é o caso, muitas vezes, no campo 
intelectual). Pelo contrário, todas as pessoas acei-
taram dar prioridade às ideias que partilham. Sem 
exagerar, podemos dizer que este Segundo Manifesto 
Convivialista é o manifesto de uma Internacional 
informal em gestação.
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Uma Internacional que busca apenas ser difun-
dida e se tornar um anseio de todos. O Manifesto 
Convivialista visa exatamente isso: afirmar o mais 
claramente possível ideias simples e justas à altura 
dos desafios de nosso tempo, de modo que, pou-
co a pouco, possa desencadear mudanças radicais e 
mobilizações decisivas da opinião pública mundial.  
Cabe, aos nossos leitores, se apossarem dessas 
ideias, tornando-as suas, caso julguem, como espe-
ramos, que elas possam lhes dizer algo.1

¹ Para começar, você pode fazer isso consultando o site dos convivialistas na 
França (lesconvivialistes.org) e  no Brasil (ateliedehumanidades.com/convivia-
lismo), dando seu apoio e divulgando-o, assim como fazendo suas objeções e 
suas propostas. 



I n t r o d u ç ã o

Quão estranha e desconcertante é nossa situa-
ção atual! Desde o Iluminismo, o mundo se move 
sob o signo do Progresso. No entanto, vários desses 
avanços trouxeram catástrofes. Jamais tivemos tan-
tas razões para acreditar no Progresso, mas também 
jamais a humanidade teve tantas boas razões para 
temer as catástrofes que poderiam colocar em ris-
co sua própria sobrevivência. Entre as promessas 
do presente e as ameaças que pesam sobre nosso 
futuro, não sabemos mais em que altura estamos. 
A cada dia, entretanto, as ameaças se fazem mais 
prementes.

As promessas do presente

Progressos sociais e ambientais significativos fo-
ram realizados no curso das últimas décadas, e nada 
impede que, a priori e em princípio, se prolonguem 
e se acentuem ainda mais nas décadas vindouras. 

Alguns dados recentes em escala mundial

 Ō Desde 1990, de acordo com a ONU, a extrema 

pobreza caiu em mais de dois terços no mundo e mais 

de um bilhão de pessoas escaparam dela. A nova meta 

anunciada pela ONU é sua erradicação até 2030.

 Ō Dos três bilhões de pessoas que sofriam de fome 
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ou de subnutrição, quase dois bilhões se viram livres 

delas ao longo dos últimos vinte e cinco anos (ao custo, 

é verdade, do uso massivo de pesticidas). 

 Ō Em vinte anos, o número de crianças não escola-

rizadas foi reduzido pela metade.

 Ō Em vinte e cinco anos, tanto a mortalidade ma-

terna quanto a mortalidade infantil foram reduzidas à 

metade (entre 1990 e 2015).

 Ō Em pouco mais de um século, a expectativa de 

vida média aumentou de 30 para 71 anos.

 Ō Desde 1945, a taxa de mortes violentas (decor-

rente de guerras ou da criminalidade) está em claro de-

clínio, particularmente, na Europa.

 Ō As atividades industriais praticamente não pro-

duzem mais substâncias que destroem a camada de ozô-

nio. Ela deve se regenerar na maior parte do globo antes 

de 2050. Quase 25 milhões de casos de câncer serão 

assim evitados.

 Ō A qualidade das águas do Reno e do Sena, dois 

dos rios mais poluídos do mundo há 30 anos, está hoje 

nitidamente melhor, o que mostra que não há fatalidade 

e nem sempre irreversibilidade em matéria ecológica.

Um futuro possível

De modo mais geral, e para focar definitivamen-
te no futuro, quantas promessas de realização indi-
vidual e coletiva nosso mundo comporta!
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 Ō A expansão mundial do princípio democrático 

será infinitamente mais dificultada e complexa do que 

alguns puderam imaginar depois da queda do Muro de 

Berlim em 1989, somente porque esse princípio foi des-

virtuado pelo fato de que suas relações com um capita-

lismo rentista e especulativo o esvaziaram fortemente 

de seu conteúdo e de sua atratividade. No entanto, é 

sempre em nome da democracia que, em todos os lu-

gares do mundo, nos sublevamos, como atestam, por 

exemplo, as revoluções árabes, por mais inacabadas ou 

ambíguas que sejam. Sufocadas até o momento, elas re-

nascem constantemente das cinzas. 

 Ō Torna-se, portanto, realmente exequível pôr fim 

a todos os poderes ditatoriais ou corrompidos (hoje, em 

Bagdá, Beirute, Argel, Hongkong, Santiago etc.), sobretu-

do graças à multiplicação das experiências democráticas 

de base e ao aumento da circulação da informação, mes-

mo que, no momento, estejamos assistindo ao retorno 

das ditaduras, o que torna ainda mais urgente o cresci-

mento da potência do convivialismo. 

 Ō O fim da era colonial e o declínio do “ocidentalo-

centrismo” abrem o caminho para um verdadeiro diálo-

go das civilizações que, em contrapartida, torna possível 

o advento de um novo universalismo. Um universalismo 

de muitas vozes, um pluriversalismo. 

 Ō Esse universalismo plural se constrói a partir do 

reconhecimento da igualdade de direitos e da parida-

de finalmente encontradas entre homens e mulheres. 

O reconhecimento dessa paridade promoveu progressos 
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impressionantes nos últimos anos, inclusive nos países 

de tradição islâmica que, supostamente, poderiam ser 

os mais relutantes em relação a eles. No ocidente, o fe-

nômeno #Me Too representa, nesse campo, um avanço 

decisivo, a partir do qual nada mais será como antes.

 Ō A nova consciência mundial emergente é, ao 

mesmo tempo, a expressão e o resultado de novas moda-

lidades de participação e de experiência cidadã susten-

tadas por uma conscientização ecológica agora global e, 

particularmente, sensível entre as novas gerações. Elas 

trazem para o debate público a questão do “bem viver”, 

do que é possível esperar do “desenvolvimento” ou do 

“crescimento” e de seus limites.  

 Ō As tecnologias da informação e da comunicação, 

quando não são utilizadas para fins de manipulação e 

de controle, multiplicam as possibilidades de criação e 

de realização pessoal, seja no campo da arte e do saber, 

da educação, da saúde, da participação nos assuntos da 

cidade, do esporte ou das relações humanas ao redor do 

mundo. 

 Ō O exemplo do Wikipedia ou do Linux e das re-

lações peer-to-peer mostra a extensão do que é possível 

realizar em matéria de invenção e de compartilhamento 

das práticas e dos saberes. 

 Ō A generalização dos modos descentralizados 

e autônomos de produção e de troca torna possível a 

“transição ecológica”, especialmente no campo da econo-

mia social e solidária, onde o engajamento das mulheres 

desempenha um papel determinante.
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 Ō A erradicação definitiva da fome e da miséria 

constitui um objetivo alcançável, desde que haja uma 

redistribuição mais justa dos recursos materiais existen-

tes e uma formação de novas alianças entre os atores do 

Norte e do Sul. 

 Ō Hoje, cada vez mais, as doenças outrora fatais são 

passíveis de serem tratadas ou contidas (a Aids e suas 

terapias tríplices, certos cânceres etc.), mesmo que a efi-

cácia fortemente decrescente dos antibióticos e a perda 

da diversidade bacteriana por ela induzida sejam alar-

mantes.

Etc.

As ameaças do presente

Todas essas possibilidades só poderão se tornar 
realidade se a humanidade conseguir enfrentar as 
terríveis ameaças que se apresentam diante dela e 
que colocam em perigo sua sobrevivência a médio 
ou longo prazo. 

As mais evidentes são, antes de tudo, ecológicas...

Dada sua estreita imbricação, não é despropo-
sitado falar de uma ameaça única e sistêmica: a dos 
impactos da atividade humana em nosso nicho eco-
lógico. A humanidade vive além de seus meios. Em 
2019, segundo o Fundo Mundial para a Natureza 
(World Wide Fund for Nature - WWF), a humanidade 
consumiu até 29 de julho os recursos naturais que 
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a Terra pode regenerar em um ano (no continente 
europeu, a data foi 10 de maio)1. Em 1999, o “Dia da 
Sobrecarga da Terra” foi em 29 de setembro. A lista 
das principais ameaças ecológicas é bem conhecida: 

 Ō A mudança climática, que desencadeia desastres 

de todos os tipos (naturais, humanitários, sociais etc.) e 

gigantescas migrações.

 Ō O declínio da biodiversidade (um milhão de espé-

cies animais ou vegetais estão ameaçadas de extinção, de 

acordo com relatório recente da ONU). 

 Ō A fragilização, por vezes irreversível, dos ecossis-

temas naturais, a artificialização galopante dos solos, a 

degradação e a erosão a longo termo dos solos cultiváveis. 

 Ō O desmatamento em geral e, particularmente, 

o da Amazônia (fortemente acelerado desde a chegada 

de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil em janeiro de 

2019), que é uma das maiores fontes de oxigênio para o 

planeta.

 Ō A poluição da atmosfera que torna o ar das gran-

des cidades cada vez mais irrespirável, principalmente 

em Pequim, Nova Délhi ou Cidade do México. 

 Ō A diminuição dos recursos haliêuticos (estoques 

de peixes) devido à pesca excessiva e à poluição das águas.  

 Ō As poluições disseminadas de oceanos e águas 

continentais.

¹ O “Dia da Sobrecarga” é calculado pelas Ongs WWF e Global Footprint Network, 
com base em 3.000.000 dados estatísticos de 200 países (https://www.wwf.fr/
jour-du-depassement)
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 Ō O acúmulo de dejetos no meio ambiente, a come-

çar pelos resíduos plásticos que constituem um “sexto 

continente” nos oceanos. 

 Ō O risco persistente de uma catástrofe nuclear, seja 

sob a forma dos acidentes industriais como em Tchernobyl 

ou acidentes naturais e industriais como em Fukushima, 

seja sob a forma de uma guerra nuclear desencadeada por 

algoritmos incontroláveis ou por algum ditador insano. 

 Ō O rareamento dos recursos energéticos (petróleo, 

gás), minerais (terras raras, principalmente) e agrícolas, 

que permitiram até agora o crescimento, e, consequen-

temente, os conflitos e as guerras pelo acesso a esses re-

cursos.

A mudança climática resume e condensa por si só o 
desafio ecológico, tanto em razão da gravidade potencial 
de suas consequências sociais e humanitárias quanto da 
rapidez com que se manifestarão. Desde já são visíveis 
as consequências do aquecimento, que atualmente está 
na ordem de 1°C em comparação com as temperatu-
ras médias na superfície do globo durante a era pré-in-
dustrial. Contudo, sem elevar os objetivos do Acordo 
de Paris (2015) e sem implementar imediatamente as 
medidas necessárias, a expectativa é que o aquecimento 
global deverá atingir a marca de, pelo menos, 1,5°C entre 
2030 e 2052 e 3°C até 2100. Levando em conta a inação 
dos atuais governantes, esse último número alarmante 
é desde já considerado como demasiadamente otimista 
pelos climatologistas.1

¹ No momento da finalização da produção deste livro na França, as estima-
tivas da décima edição do Relatório sobre as Lacunas de Emissões (Emissions 
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Os efeitos físicos do aquecimento do planeta são 
a elevação do nível do mar, as catástrofes naturais 
(invasões de água salgada e inundações de zonas 
costeiras, seca, déficit ou intensificação das preci-
pitações etc.), a degradação e mesmo a extinção da 
biodiversidade e de certos ecossistemas, as perdas 
da produção agrícola, os problemas sanitários etc. 
Os efeitos sociais podem ser medidos pelo aumen-
to anunciado das migrações relacionadas ao clima. 
Segundo previsões do Banco Mundial, bastante 
otimistas em relação a outras pesquisas, o núme-
ro de refugiados climáticos alcançará 143 milhões 
até 2050. Em um cenário mais alarmista, projetado 
pelo estudo do coletivo de pesquisadores indepen-
dentes Climate Central publicado em 29 de outu-
bro de 2019 em Nature Communications, estima-se 
que 300 milhões de pessoas podem se confrontar 
com inundações todos os anos até 2050.1 Segundo 
a Organização Internacional para as Migrações (que 
depende da ONU), as mudanças climáticas pode-
riam provocar o deslocamento de quase um bilhão 
de pessoas até 2050. Não é exagero dizer que, ao 
final deste século, a mudança climática poderá pôr 

Gap Report) do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 
publicada em 29 de novembro de 2019, na ocasião da 25a Conferência Inter-
nacional sobre Mudança Climática (COP25), eram que, se os Estados não re-
duzissem suas emissões de gases de efeito estufa em 7,6% por ano entre 2020 
e 2030, a temperatura do globo poderia aumentar 3,9°C até 2100, “condu-
zindo a impactos climáticos vastos e destruidores”. O mínimo que podemos 
dizer é que não estamos seguindo esse caminho. As emissões cresceram em 
média 1,5% nos últimos dez anos, e aumentaram 3,2% entre 2017 e 2018. 

¹ Scott A. Kulp, Benjamin H. Strauss, “New Elevation Data Triple Estimates 
of Global Vulnerability to Sea-level Rise and Coastal Flooding”, Nature. Cf. Le 
Monde de 31 de outubro de 2019, p. 7.
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em risco a sobrevivência das formas de vida civiliza-
das (senão da própria humanidade).

Não resolveremos esses problemas por meio de 
uma dissociação entre crescimento do PIB e con-
sumo dos recursos não renováveis. Seria demasia-
do lento para nos permitir evitar rupturas maiores. 
Contar com a inovação técnica para dissociar o cres-
cimento econômico e as emissões de gases de efeito 
estufa é ilusório. Os esforços realizados durante as 
últimas três décadas para “descarbonizar” o cresci-
mento tiveram e terão apenas uma eficácia limitada.

Não será possível enfrentar esse imenso desafio 
sem realizar um conjunto de mudanças técnicas, 
organizacionais e sociais que pressupõe uma trans-
formação profunda da própria lógica do sistema eco-
nômico em escala planetária. 

A questão climática envolve da mesma maneira 
todos os habitantes do planeta e a solução requer, 
consequentemente, os esforços de todos.

...mas são também econômicas, sociais, políticas, 
morais

A sustentabilidade social do nosso modelo de 
desenvolvimento não está mais bem assegurada do 
que sua sustentabilidade ecológica. Não custa lem-
brar a longa lista de problemas, cujo agravamento já 
provocou um recuo geral não só das práticas como 
também dos ideais democráticos em todo o mundo:
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 Ō A manutenção, o aparecimento, o desenvolvi-

mento ou o retorno do desemprego e da precariedade, 

da exclusão ou da miséria, em quase todos os lugares do 

mundo. 

 Ō Um desemprego que será tanto mais significativo 

quanto mais os progressos exponenciais da robótica e da 

Inteligência Artificial ameaçarem substituir boa parte 

do trabalho humano, e não somente no caso das tarefas 

mais simples e repetitivas. Uma parte considerável da 

humanidade corre o risco, portanto, de se tornar eco-

nomicamente inútil. Uma situação como essa jamais 

ocorreu antes e seu surgimento representaria um desa-

fio vertiginoso.

 Ō Uma “grande partição”, ou melhor, uma grande 

divisão entre os humanos “aumentados” ou “incremen-

tados” pelo domínio e uso da Inteligência Artificial e os 

que, sendo incapazes ou estando indispostos a acompa-

nhar esse advento, se verão, de repente, “diminuídos”.

 Ō As distâncias de riqueza entre os mais pobres e os 

mais afortunados, que se tornaram, em todos os lugares, 

excessivas. Elas alimentam uma luta de todos contra to-

dos sob a lógica de ganância generalizada e contribuem 

para a formação de oligarquias que dispensam o respeito 

pelas normas democráticas, exceto em palavras (e cada 

vez menos).

 Ō A existência de dezenas de multinacionais, a co-

meçar pelas GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple 

e Microsoft), mais ricas e mais poderosas do que muitos 

Estados, e que prosperam sem se submeter a qualquer 
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regulação democrática, se desincumbindo da maioria 

das obrigações fiscais que lhe cabem, o que enfraquece 

os poderes públicos. 

 Ō O controle dos dados pertencentes a imensas 

camadas da população mundial feito por um pequeno 

número de gigantescas empresas, tais como Facebook 

e Google, ou por regimes autoritários (por exemplo, a 

classificação sistemática dos cidadãos feita pelas autori-

dades chinesas). 

 Ō O colapso de grupos políticos herdados ou a im-

potência de se formar novos, o que leva à multiplicação 

das guerras civis, tribais ou interétnicas, associadas ain-

da a guerras religiosas.

 Ō A perspectiva do possível retorno das grandes 

guerras interestatais que seriam, com certeza, infinita-

mente mais mortíferas que as precedentes. 

 Ō A ascensão do poder de forças armadas privadas 

subtraídas do controle dos parlamentos. Algumas já são 

capazes de mobilizar recursos pesados e de desestabili-

zar um exército regular. 

 Ō O desenvolvimento planetário de um terrorismo 

cego.

 Ō A crescente insegurança social, ecológica, cívica a 

que respondem os excessos das ideologias de segurança. 

 Ō A proliferação de redes criminosas ocultas e de 

máfias cada vez mais violentas. 

 Ō Suas conexões disseminadas e preocupantes com 
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os paraísos fiscais e com o mundo das altas finanças ren-

tista e especulativa. 

 Ō O peso crescente das exigências das altas finan-

ças rentista e especulativa sobre todas as decisões polí-

ticas e econômicas.

 Ō Os maus-tratos infligidos a corpos e mentes su-

jeitos a uma norma de permanente aceleração.

 Ō O risco da explosão de bolhas especulativas que 

nutrem o capitalismo dominante, enriquecendo sem-

pre mais os mais ricos. Esse estouro levaria a uma crise 

econômica de maior dimensão do que aquela de 2008 e 

à qual não se poderiam aplicar os mesmos remédios – a 

emissão monetária, a quantitative easing –, uma vez que 

são eles que, multiplicando créditos sem nenhum vín-

culo com a economia real, suscitarão justamente uma 

crise financeira ainda mais forte que a precedente. Uma 

crise financeira que correria o risco de rapidamente se 

transformar em uma crise social, política e moral sem 

precedentes desde os anos de 1930, quando eclodiram 

os regimes fascistas.

Esses dois tipos de ameaças – ecológicas, de um 
lado, econômicas, sociais, políticas e morais, de ou-
tro – estão estreitamente imbricados e se reforçam 
mutuamente. Todas essas ameaças, de uma manei-
ra ou de outra, estão ligadas à explosão mundial das 
desigualdades. Vamos lembrar: quarenta pessoas 
possuem tantas riquezas quanto quatro bilhões de 
indivíduos. Dito de outra forma, sob esse critério, 
uma pessoa valeria o mesmo que cem milhões de 
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outras. Progressivamente, encontramos em toda 
parte desigualdades econômicas equivalentes àque-
las que prevaleceram nos anos de 1900, porém, em 
um nível absoluto infinitamente superior. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, na década de 1920, o 
1% mais rico detinha 40% do patrimônio nacional. 
Esse número caiu para 20% nos anos de 1970 e ago-
ra subiu para 40%. E o 0,1% possui sozinho 20%.1 O 
valor das primeiras 400 fortunas se elevou próximo 
a 3 trilhões de dólares em setembro de 2019, depois 
de ter sido multiplicado por 2,3 em dez anos.2 Na 
França, segundo a revista de economia Challenge3, 
o montante acumulado pelas 500 maiores fortunas 
francesas triplicou entre 2008 e 2018. Estimado em 
650 bilhões de euros em 2018, esse montante foi 
elevado ao que equivale a 30% do PIB da França 
(contra 10% em 2009 e 6,4% em 1996). 

Essa explosão das desigualdades, que solapa na 
raiz a crença na democracia e a confiança nas insti-
tuições, é também, por diversas razões, o principal 
fator do desequilíbrio ecológico e climático. Quando 
mais não seja porque os mais ricos são os maiores 
poluidores. Seriam necessários cinco planetas para 
generalizar o modo de vida e consumo dos america-
nos, quase 3 para o modo europeu e mais de 2 para 
o chinês (e quase 9 para o catariano...). 

1 Gabriel Zucman in Le Monde, 15 de outubro de  2019, p. 28. 

2 Le Monde, 9 de novembro de 2019, p. 16.

3 Classificação de 2019 feita pela revista que apresenta, anualmente, os núme-
ros relativos às 500 maiores fortunas na França. 
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Diante de todos esses perigos, a “transição eco-
lógica” ou o “crescimento verde” correm o forte ris-
co de não estar à altura do desafio. Pior ainda se 
nenhum país dá início realmente a esses processos. 
Pela primeira vez em sua história, a humanidade 
se descobre objetiva e radicalmente unificada por 
perigos mortais, interdependentes, que só poderão 
ser enfrentados em escala global. Isso pressupõe a 
tomada de consciência igualmente mundial e a in-
versão de todos os valores hoje dominantes.

É necessário encontrar, esclarecer e partilhar 
outra maneira de definir o que é ser plenamente 
humano e digno de humanidade.



I
O  d e s a f i o  c e n t r a l

As principais ameaças do presente são de or-
dem, principalmente, material, técnica, ecológica e 
econômica. Poderíamos qualificá-las como ameaças 
entrópicas. Apesar dos enormes problemas que elas 
suscitam, poderíamos talvez, em princípio, oferecer 
respostas da mesma ordem, ou seja, técnicas, eco-
lógicas e econômicas. O que nos impede de fazê-lo 
é, primeiro, o fato de que muitas dessas ameaças 
ainda não são imediatamente evidentes para todos 
e é difícil se mobilizar contra riscos parcialmen-
te indefinidos e de horizonte temporal incerto. Tal 
mobilização não é concebível senão em termos de 
uma ética do futuro. Todavia, mais profundamente, 
o que nos paralisa é o fato de sermos ainda muito 
impotentes para sequer imaginar respostas a um 
segundo tipo de ameaças, o de ordem moral e políti-
ca. Ameaças que poderíamos qualificar como antró-
picas, ou seja, que resultam diretamente do modo 
como os humanos se compreendem e se tratam uns 
aos outros. A juventude de vários países começa a 
se levantar, com bastante energia, para exigir políti-
cas fortes contra o aquecimento global. Mas ela não 
será bem-sucedida se não tomar consciência do fato 
de que o principal desafio é a relação que a humani-
dade estabelece consigo mesma.
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A mãe de todas as ameaças:
a ilimitação (a húbris)

É preciso, a partir de agora, nos colocar em con-
dições de enfrentar uma conclusão tão evidente 
quanto dramática: 

A humanidade soube realizar progressos técni-
cos e científicos impressionantes, mas ela per-
manece ainda incapaz de resolver seu problema 
essencial: como gerir a rivalidade e a violên-
cia entre os seres humanos? Como incitá-los a 
cooperar, dando o melhor de si mesmos, per-
mitindo-lhes ao mesmo tempo se opor uns aos 
outros sem se massacrar? Como criar obstácu-
los à acumulação de poder que sobrecarrega os 
homens e a natureza, um poder agora ilimitado 
e potencialmente autodestrutivo? Se não sou-
ber rapidamente responder a essa questão, a 
humanidade corre o risco de desaparecer, total 
ou parcialmente. E, no entanto, todas as con-
dições materiais estão reunidas para que ela 
prospere, desde que tomemos definitivamente 
consciência de sua finitude.

As respostas existentes

Para enfrentar esse problema, dispomos de 
múltiplos elementos para dar respostas: aqueles 
que foram oferecidos ao longo dos séculos por re-
ligiões, culturas, moralidades, doutrinas políticas, 
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filosofia e ciências humanas e sociais, quando não 
se permitiram cair em sectarismo, moralismo e 
idealismo, ora impotentes, ora mortíferos, ou, en-
fim, em cientificismo estéril. Esses são elementos 
preciosos, que convém reunir e explicitar o mais 
rapidamente possível, de maneira que sejam facil-
mente compreensíveis e partilháveis por todos ao 
redor do mundo – a imensa maioria – que veem 
suas esperanças frustradas, que sofrem ou temem 
as mudanças em curso e que desejam contribuir, 
cada um conforme sua disponibilidade e segundo 
seus meios, para o cuidado e a salvaguarda do mun-
do e da humanidade. 

As iniciativas que vão nessa direção são inúme-
ras, produzidas por dezenas de milhares de organi-
zações ou associações, e por dezenas ou centenas de 
milhões de pessoas. Essas iniciativas se apresentam 
sob nomes, sob formas ou em escalas infinitamente 
variadas: a defesa dos direitos do homem e da mu-
lher, do cidadão, do trabalhador, do desempregado 
ou das crianças; a economia social e solidária com 
todos os seus componentes; as cooperativas de pro-
dução ou de consumo, o mutualismo, a economia 
para o bem comum, o comércio justo, as moedas 
paralelas ou complementares, os sistemas de troca 
local, as diversas associações de apoio mútuo; a eco-
nomia da contribuição digital (cf. Linux, Wikipedia 
etc.); o decrescimento e o pós-desenvolvimento; os 
movimentos slow food, slow town, slow science; a 
reivindicação do buen vivir, a afirmação dos direitos 
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da natureza e o elogio à Pachamama; o altermun-
dialismo, a ecologia política e a democracia radical, 
os Indignados, Occupy Wall Street; a busca de indi-
cadores de riqueza alternativos, os movimentos de 
transformação pessoal, de simplicidade voluntária, 
de abundância frugal, de diálogo de civilizações, as 
teorias do cuidado (care), as novas ideias dos co-
muns (commons) etc.

Para que essas iniciativas tão ricas sejam capa-
zes de combater, com força suficiente, as dinâmicas 
mortíferas de nosso tempo e para que elas não se-
jam confinadas a um papel meramente contestató-
rio ou paliativo, torna-se crucial reunir suas forças 
e energias, por isso a importância de destacar e no-
mear o que elas têm em comum.

Essas iniciativas têm em comum a busca por 
um convivialismo (adotemos esse termo, pois pre-
cisamos identificar uma base doutrinal mínima co-
mum), por uma arte de viver juntos (con-vivere), por 
uma arte da convivência que valorize a relação e 
a cooperação e permita aos indivíduos se oporem 
sem se massacrarem, cuidando um do outro e da 
Natureza. Opondo-se, sim, pois seria não somente 
ilusório, mas também nefasto buscar construir uma 
sociedade que ignorasse o conflito entre grupos e 
indivíduos. Ele existe necessariamente e natural-
mente em toda a sociedade. Não somente porque 
sempre e em todo lugar os interesses e os pontos 
de vista diferem entre pais e filhos, primogênitos e 
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mais novos, homens ou mulheres, mais ricos e mais 
pobres, mais poderosos e sem poder, afortunados e 
desafortunados etc., mas também porque, de modo 
mais geral, todo ser humano aspira a se ver reco-
nhecido em sua singularidade, resultando então em 
uma parte de rivalidade tão potente e primordial 
quanto a aspiração, igualmente partilhada, à con-
córdia e à cooperação.

A sociedade sã (sim, algumas sociedades são 
mais sãs que outras, e outras claramente menos) é 
aquela que sabe fazer jus tanto ao desejo de reco-
nhecimento de todos quanto à sua parte de rivali-
dade, de aspiração à superação constante de si e de 
abertura ao risco aí implicado, impedindo que se 
transforme em desmesura, em desejo de onipotên-
cia – nisso o que os gregos chamavam de húbris1 –, e 
favorecendo, ao contrário, a abertura cooperativa ao 
outro. Essa sociedade sabe dar lugar à diversidade 
dos indivíduos, dos grupos, dos povos, dos Estados 
e das nações, afastando o risco de que a pluralidade 
desemboque na guerra de todos contra todos. Em 
uma palavra, é preciso fazer do conflito uma força 
de vida e não de morte. E da rivalidade controlada 
um meio de favorecer a cooperação e de restaurar a 
confiança. Uma arma para dissipar todas as violên-
cias destrutivas.

¹ A melhor tradução é, sem dúvida, “a loucura de grandeza”, a certeza de que 
mais nada pode ou deve se opor ao sentimento ou ao desejo do sujeito de ser 
todo-poderoso. Para os gregos antigos essa loucura de grandeza conduzia ineluta-
vemente à perda do sujeito. Nêmesis, a deusa da vingança, estava encarregada de 
lançar o sujeito tomado pela húbris muito mais abaixo dos limites transgredidos.
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Não temos agora nenhuma outra escolha a não 
ser encontrar rapidamente o que é buscado desde 
o início da história humana: um fundamento sóli-
do, ao mesmo tempo ético, econômico, ecológico e 
político, para a existência comum. Esse fundamen-
to nunca verdadeiramente encontrado ou sempre 
rapidamente esquecido, quanto mais não seja por-
que uma solução viável em uma escala não é viá-
vel em outra escala maior. Hoje devemos raciocinar 
em uma escala da humanidade como um todo. Esse 
fundamento foi buscado, e ainda o é, na referência 
ao sagrado, tanto entre as primeiras religiões como 
entre as grandes religiões ou quase religiões univer-
sais: taoísmo, hinduísmo, budismo, confucionis-
mo, judaísmo, cristianismo, islamismo. É buscado, 
ainda, na referência à razão, entre todas as grandes 
filosofias ou as morais seculares e humanistas. Bus-
cado, enfim, na aspiração à liberdade, através das 
grandes ideologias políticas da modernidade: libe-
ralismo, socialismo, comunismo ou anarquismo. O 
que muda sempre é a maior ou menor ênfase colo-
cada nas obrigações ou nas esperanças atribuídas 
respectivamente ao indivíduo (a moralidade) ou ao 
coletivo (a política), na relação com a natureza (eco-
logia) e com o sobrenatural (religião) ou no bem-
-estar material (a economia), conforme diferentes 
escalas espaciais e demográficas. Não é a mesma 
coisa, com efeito, aprender a viver junto e a tor-
nar compatíveis as identidades e as diferenças não 
mortíferas de alguns ou de milhões ou de bilhões. 
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Está aí o principal problema a que somos con-
frontados: como resistir à ilimitação do desejo de 
poder, à húbris? A resposta é desconhecida. Ao me-
nos podemos dar um nome para indicar a direção 
na qual procurá-la: convivialismo.





I I
D o  c o n v i v i a l i s m o

Convivialismo é o nome dado a tudo aquilo que 
nas doutrinas e sabedorias existentes ou passadas, 
laicas ou religiosas, concorre para a busca de prin-
cípios que permitem aos seres humanos, ao mesmo 
tempo, rivalizar para melhor cooperar e nos fazer 
progredir enquanto humanidade, com a plena cons-
ciência da finitude dos recursos naturais e com a 
preocupação compartilhada de cuidado com o mun-
do. Como filosofia da convivência, da arte de viver 
junto, o convivialismo não é uma nova doutrina que 
vem se sobrepor às outras, pretendendo anulá-las 
ou superá-las radicalmente. É o movimento de seu 
questionamento recíproco, fundado no sentimen-
to de extrema urgência em que nos encontramos, 
diante das múltiplas ameaças que pairam sobre o 
futuro da humanidade. Pretende reter o que há de 
mais precioso em cada uma das sabedorias de que 
somos herdeiros.

O que há de mais precioso? Como defini-lo e 
apreendê-lo? Não existe e não pode – e não deve – 
existir uma resposta única e unívoca a essa questão. 
Cabe a cada um de nós decidir. Existe, entretanto, 
um critério decisivo do que podemos reter de cada 
doutrina, numa perspectiva de universalização (ou 
de pluriversalização), levando em consideração, si-
multaneamente, a ameaça da catástrofe possível e 
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a esperança de um futuro melhor. De cada dou-
trina cabe reter, com toda certeza: o que nos per-
mite compreender como lidar com a desmesura e 
o conflito para evitar que degenerem em violência 
irreprimível; o que incita à cooperação; e o que abre 
para o diálogo e a confrontação de ideias, tendo 
como horizonte uma ética da discussão.

Essas considerações são suficientes para traçar 
os contornos gerais de uma doutrina universalizá-
vel adaptada às prioridades globais do momento, 
mesmo que sua aplicação concreta seja necessaria-
mente local e conjuntural. Mesmo que seja evidente 
que haverá tantas variantes diferentes e eventual-
mente conflitivas do convivialismo quanto do bu-
dismo, do islamismo, do cristianismo, do judaísmo, 
do liberalismo, do socialismo, do comunismo etc. (e, 
reciprocamente, variantes budistas, islamitas, libe-
rais, socialistas etc. do convivialismo). Isso porque 
o convivialismo não tem absolutamente intenção 
de anular essas religiões ou essas doutrinas. Na me-
lhor das hipóteses, pode ajudar a “subsumi-las” (au-
fheben), dito de outro modo, a considerá-las numa 
perspectiva sintética, destacando seus pontos de 
convergência para melhor imaginar o futuro.

Considerações gerais

A única política legítima e também a única éti-
ca aceitável são aquelas que se inspiram nos cin-
co princípios seguintes: os princípios de comum 
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naturalidade, de comum humanidade, de comum 
socialidade, de legítima individuação, de oposição 
criadora. Esses cinco princípios estão subordinados 
ao imperativo absoluto do controle da húbris.

Princípio de comum naturalidade:

Os humanos não vivem em relação de exterio-
ridade com a Natureza, da qual deveriam se tornar 
“senhores e possuidores”. Como todos os seres vivos, 
os humanos fazem parte dela e estão em relação de 
interdependência com ela. Têm a responsabilidade 
de cuidá-la. Quando não a respeitam, colocam em 
perigo sua própria sobrevivência ética e física.

Princípio de comum humanidade:

Para além das diferenças de cor de pele, de na-
cionalidade, de idioma, de cultura, de religião ou 
de riqueza, de sexo ou de orientação sexual, existe 
apenas uma humanidade, que deve ser respeitada 
na pessoa de cada um de seus membros. 

Princípio de comum socialidade:

Os seres humanos são seres sociais para quem 
a maior riqueza existente é a riqueza das relações 
concretas que estabelecem uns com os outros, no 
âmbito de associações, sociedades ou de comunida-
des de tamanho e natureza variáveis.

Princípio de legítima individuação:

Em conformidade com esses três primeiros 
princípios, a política legítima é a que permite a cada 
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um desenvolver da melhor maneira sua individuali-
dade singular, desenvolvendo suas capacidades, sua 
potência de ser e agir, sem prejudicar os outros, na 
perspectiva da igual liberdade. Diferentemente do 
individualismo que resulta no cada um por si e na 
luta de todos contra todos, o princípio da individua-
ção não reconhece valor a não ser nos indivíduos 
que afirmam sua singularidade com respeito à sua 
interdependência com os outros e com a natureza. 

Princípio de oposição criadora:

Porque todos têm vocação para manifestar sua 
individualidade singular, é natural que os humanos 
se oponham uns aos outros. Mas só é legítimo que o 
façam enquanto isso não coloca em perigo o quadro 
de comum humanidade, de comum socialidade e de 
comum naturalidade que torna a rivalidade fecunda 
e não destrutiva. A boa política é, portanto, aquela 
que permite aos seres humanos se diferenciarem, 
fazendo com que a rivalidade sirva ao bem comum. 
O mesmo vale para a ética.

Acrescentamos a esses cinco princípios, que se 
entrecruzam, um imperativo:

Imperativo do controle da húbris:

A principal condição para que a rivalidade e a 
emulação sirvam ao bem comum é fazer de manei-
ra com que elas escapem ao desejo de onipotência, 
à desmedida, à desmesura, à húbris (e, a fortiori, à 
pleonexia, o desejo de possuir sempre mais). Elas 
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se tornam então rivalidades para melhor cooperar. 
Dito de outro modo: tentar ser o melhor é fortemen-
te recomendável quando se trata de se distinguir, na 
medida de seus próprios recursos, para satisfazer 
as necessidades dos outros, lhes dar o máximo e o 
melhor possível. Isso é bem diferente do desejo de 
prevalecer a qualquer custo, tomando dos outros 
aquilo que lhes cabe. Esse princípio de domínio da 
húbris é, na verdade, um meta-princípio, o princípio 
dos princípios. Ele impregna todos os outros e deve 
lhes servir de regulador e de salvaguarda. Pois cada 
princípio levado ao seu extremo e não moderado 
por outros corre o risco de se converter em seu con-
trário: o amor pela Natureza ou pela humanidade 
abstrata se converte em ódio pelos homens concre-
tos; a comum socialidade em corporativismo, clien-
telismo, nacionalismo ou racismo; a individuação 
em individualismo indiferente aos outros; a oposi-
ção criadora em combate de egos, em narcisismo da 
pequena diferença, em conflitos destrutivos. Esse 
imperativo pode então ser chamado de “categórico”.





I I I
D o  p r i m e i r o  a o  s e g u n d o
M a n i f e s t o  C o n v i v i a l i s t a

O Primeiro Manifesto convivialista (2013) apre-
sentava apenas quatro princípios: os princípios da 
comum humanidade, da comum socialidade, da le-
gítima individuação e do controle da oposição. Após 
sua redação, percebemos pouco a pouco que cada 
um desses princípios enunciava em breves palavras 
o valor central de uma das quatro grandes ideo-
logias políticas da modernidade, uma das quatro 
componentes do ideal democrático. A afirmação de 
uma comum humanidade está no coração do co-
munismo. O socialismo é inspirado no princípio da 
comum socialidade, o anarquismo, na legítima in-
dividuação. Ou, ainda, o comunismo privilegia, em 
princípio, a fraternidade, o socialismo, a igualdade 
e o anarquismo, a liberdade. 

O liberalismo é o mais difícil de situar. Quan-
do compreendido de maneira bem geral e no seu 
sentido original, ele se identifica com o princípio 
de oposição criadora. Ele valoriza e torna possível 
o pluralismo. Esse pluralismo deve ser entendido 
em seu duplo sentido. O liberalismo original aceita, 
antes de mais nada, e até recomenda, a pluralidade 
de opiniões, dos costumes e das crenças. Mas tam-
bém recomenda não confundir e não colidir as di-
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ferentes lógicas de ação social. Recomenda separar 
as esferas. Não fundir ou confundir o legislativo, o 
executivo e o judiciário; o econômico, o político e o 
ideológico; o saber, o poder e o ter. 

Esse princípio está na raiz do ideal democrático 
moderno. Enquanto tal, o liberalismo é, portanto, a 
condição de possibilidade das outras três ideologias 
políticas modernas. Era preciso, de fato, recusar-se 
a aceitar sem qualquer exame a lei divina, a lei dos 
reis e dos poderosos ou dos livros sagrados, a fim de 
abrir o terreno à inventividade política. O liberalis-
mo original é, por isso, a ideologia política moderna 
por excelência. Mas o liberalismo, entendido de ou-
tra maneira, é também uma ideologia entre outras, 
da mesma categoria que as outras, desde o momen-
to que ela reduz a oposição legítima à competição 
econômica e valoriza apenas o individualismo em 
detrimento da comum humanidade e da comum 
socialidade. Torna-se então liberismo (um liberalis-
mo limitado unicamente ao Mercado), libertaria-
nismo ou neoliberalismo. Um neoliberalismo que 
talvez seja o pior inimigo do liberalismo original, o 
liberalismo político. 

As grandes religiões universais também trata-
ram, é claro, desses quatro princípios, cada uma à 
sua maneira. Ao evocar, por exemplo, o amor ou 
a compaixão, elas honram o princípio da comum 
humanidade. Ao pregar a solidariedade e a partilha, 
elas respeitam o princípio da comum socialidade. 
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Ao mostrar os caminhos da salvação, da energia vi-
tal ou da libertação, elas permitem uma espécie de 
individuação. No entanto, uma vez que subordinam 
esses valores ao reconhecimento de uma realidade 
espiritual que transcende a subjetividade humana, 
elas frequentemente têm dificuldade de pensar a 
oposição criadora, a fecundidade da oposição con-
trolada. Nesse ponto, a modernidade democrática 
rompeu com as religiões, insistindo igualmente no 
princípio de legítima individuação neste mundo – 
no aqui-embaixo.

Os discursos da modernidade democrática, 
como agora podemos ver, colocam dois conjuntos 
de problemas ainda não resolvidos e que não deixam 
de explicar o perturbador desinteresse que atraves-
sa o ideal democrático hoje em todo o mundo. Por 
um lado, quando cada um desses discursos se ocu-
pa muito exclusivamente de seu princípio central 
e ignora a importância dos outros, ele fracassa em 
alcançar o seu objetivo. Deixado a si mesmo, o ideal 
comunista de fraternidade, por exemplo, tende a 
degenerar em totalitarismo. Abandonado à sua pró-
pria sorte, o ideal socialista de solidariedade e de 
igualdade tende a se transformar em estatismo. O 
ideal anarquista se degrada em niilismo. O ideal li-
beral, por sua vez, degenera em economismo e em 
plutocracia. E, claro, essas diferentes formas de cor-
rupção dos principais valores podem se combinar 
entre eles e engendrar ditaduras, burocracias, clien-
telismos mais ou menos mafiosos, caos, guerras 
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civis etc. O convivialismo, por sua vez, insiste na 
necessidade de reconhecer a interdependência dos 
quatro princípios. Ele propõe que eles devam ser 
bem moderados, equilibrados uns pelos outros. So-
mente combinando-os e articulando-os com o prin-
cípio de comum naturalidade podemos alcançar 
uma primeira superação das ideologias herdadas.  

Por que um quinto princípio
e um imperativo categórico? 

Por outro lado, a afirmação desses quatro prin-
cípios se revelou insuficiente para dimensionar ple-
namente a questão do convivialismo. Se agora pa-
rece necessário acrescentar o princípio da comum 
naturalidade e o meta-princípio do controle da hú-
bris é porque colocam em evidência os dois pontos 
cegos das ideologias democráticas modernas. To-
das elas, em graus diferentes, compartilham, com 
efeito, da mesma limitação. Porque postulam que 
os humanos são antes de qualquer coisa, senão ex-
clusivamente, seres de necessidade, deduzem que 
a causa do conflito entre eles é a escassez material. 
Existe nisso, é claro, uma parte de verdade. Mas a 
necessidade é inseparável do desejo de reconheci-
mento. Podemos satisfazer todas as necessidades 
materiais de um bebê privado de sua mãe, mas se 
ele não receber também o amor, se não for reco-
nhecido na sua singularidade, então morre ou não 
consegue se desenvolver.
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A esperança de satisfazer todas as necessidades 
só pode vir acompanhada de decepção, porque a ne-
cessidade é sempre realimentada e reavivada pelo 
desejo. Se esse desejo não for satisfeito (por afeição, 
respeito ou estima) e, ao mesmo tempo, limitado 
por interdições que o impedem de se degenerar em 
húbris, então as necessidades se tornam insaciáveis, 
seja qual for o nível de riqueza atingido.

Porque reduzem o problema político à satisfa-
ção das necessidades e, principalmente, das neces-
sidades materiais, os discursos clássicos da moder-
nidade democrática se revelam constitutivamente 
incapazes de enfrentar o problema crucial da hu-
manidade. Problema que é, ao mesmo tempo, psi-
cológico e político, individual e coletivo. No plano 
coletivo, trata-se de saber como limitar o desejo de 
onipotência dos “Grandes”, “que desejam comandar 
e oprimir” (para dizer nos termos de Maquiavel), 
sendo a húbris inerente ao desejo humano quando 
nada é capaz de canalizá-la. A húbris dos Grandes 
pode desencadear, por mimetismo, a dos “Peque-
nos”, sua inveja, seu ciúme ou seu ressentimento.

Para satisfazer as necessidades tornadas insa-
ciáveis devido à ilimitação do desejo, é preciso se 
tornar “senhor e possuidor da natureza”, isto é, dei-
xar de estabelecer com ela uma relação de dom/
contradom, relação na qual não podemos receber 
algo sem nada dar em troca, nem que seja simbo-
licamente. Mas a natureza tem seus limites clara-
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mente alcançados nos dias de hoje. Ela já forneceu 
(ou melhor, nós tomamos dela) uma boa parte do 
que ela pode nos dar. Sem receber a atenção que 
merece, Gaia se vinga. Por isso, a necessidade de 
afirmar, pelo princípio de comum naturalidade, 
que nosso destino está ligado ao seu, que nós vi-
vemos com ela em uma relação de interdepen-
dência, e que, ao esgotá-la, é a nossa própria so-
brevivência que colocamos em grave perigo, como 
a ecologia política nos ensina há muito tempo. A 
ecologia política é o quinto discurso da moderni-
dade, o mais recente. O mais precioso, talvez, mas 
que ainda carece de maior exame de sua relação 
com as outras ideologias herdadas.

O meta-princípio do controle da húbris, tão 
bem trazido à luz pelos Gregos antigos, formula 
o problema central que a humanidade deve agora 
enfrentar decisivamente. Se ela não encontra em 
nome de quê e como canalizar a potencial ilimi-
tação do desejo, então terá dificuldades para so-
breviver. O principal papel propriamente social e 
político das religiões foi justamente este: refrear o 
desejo de onipotência dos “Grandes” e dos “Peque-
nos”, tentando submeter uns e outros a uma Lei 
transcendente, à heteronomia, e fazendo-os vis-
lumbrar esperanças de recompensa – para aqueles 
que resistem – ou temer as ameaças de castigo pre 
ou post mortem – para aqueles que se rendem.
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O problema com os discursos da democracia 
moderna é que não oferecem nenhuma barreira de 
contenção à ilimitação do desejo. A grandeza desses 
discursos residiu na promessa de emancipação, ou 
seja, na afirmação que a individuação, a subjetiva-
ção, o tornar-se sujeito, constituem possibilidades 
oferecidas a todos. Sim, eles dizem que é possível, 
necessário, desejável “sair do estado de minorida-
de”, da heteronomia e se libertar da dominação dos 
Grandes. Mas, no final das contas, esses discursos, 
na maioria das vezes, dificilmente pensam a eman-
cipação a não ser como uma norma que equaliza a 
húbris dos Grandes e a reproduz mais ou menos, 
à maneira dos grandes ou dos pequenos, cada um 
em seu nível particular. De alguma forma, gosta-
riam que, deixando de sermos servos, nos tornás-
semos, todos nós, senhores. Isso é hipoteticamente 
impossível e não resolve, de nenhuma maneira, o 
problema da húbris. Nem coletivamente nem indi-
vidualmente.

Como, então, convencer os não-crentes, os des-
crentes, os “modernos” – sobretudo quando eles 
não creem mais nas “religiões seculares”, no comu-
nismo, na República, no socialismo, no Progresso 
etc. –, a renunciar à húbris, ao desejo infantil de 
ser todo-poderoso, se eles não tem mais expectativa 
de nenhuma recompensa ou não temem nenhuma 
sanção imposta por uma força superior? Por que, 
em nome de quê, deveriam renunciar ao seu desejo 
de dominar, por sua vez, aqueles ou aquelas que 
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possuem o poder de dominar? A resposta é que, 
violando os princípios da comum humanidade, co-
mum socialidade, comum naturalidade, legítima 
individuação para todos e oposição criadora, eles 
colocam em perigo a própria sobrevida da humani-
dade e se expõem à cólera e ao desprezo de todos. 
Uma cólera e um opróbrio legítimos. Uma cólera 
justa, a qual é preciso evitar que, no entanto, se 
transforme em ódio e em ressentimento, sob pena 
de trocar uma húbris deletéria por uma húbris ainda 
mais devastadora.

No reino do neoliberalismo e do capitalismo 
rentista e especulativo, o único valor que subsiste 
é a riqueza mercantil. Não são considerados dignos 
de reconhecimento pelo pensamento dominan-
te senão aqueles que ascendem ao poder que lhes 
confere o dinheiro. A confiança cede então lugar 
à desconfiança. Em uma sociedade convivialista, 
ao contrário, será reconhecido primordialmente o 
valor das ações que respeitam o princípio de co-
mum humanidade, que contribuem para tornar as 
relações sociais mais harmoniosas, que preservam 
o meio ambiente e que são empregadas na arte, na 
ciência, na técnica, no esporte, na inventividade de-
mocrática, na convivialidade etc. O convivialismo 
é, antes de tudo, um movimento de inversão dos 
valores hoje dominantes e de invenção dos valores 
que fazem avançar a humanidade.



I V
C o n s i d e r a ç õ e s  m o r a i s ,  p o l í t i c a s ,

e c o l ó g i c a s  e  e c o n ô m i c a s

Detalhemos a minima as considerações gerais 
desenvolvidas até agora para melhor evidenciar os 
profundos desafios do convivialismo.

Considerações morais

 É permitido a cada indivíduo: esperar ser reco-
nhecido como tendo igual dignidade para com to-
dos os outros seres humanos; ter acesso a condições 
materiais suficientes para realizar sua concepção de 
vida boa, respeitando as concepções dos outros; e 
buscar, dessa forma, ser reconhecido por eles, par-
ticipando efetivamente, se assim o desejar, da vida 
política e da tomada de decisões que envolvem seu 
futuro e o da sua comunidade.

É proibido a cada indivíduo: cair na desmesura 
e no desejo infantil de onipotência (a húbris dos 
Gregos), em outras palavras, violar o princípio de 
comum humanidade e pôr em perigo a comum so-
cialidade, com a intenção de pertencer a uma espé-
cie superior que se apossa de modo monopolizador 
de uma quantidade de bens ou de uma parcela de 
poder tão grande que faz com que a existência social 
de todos seja comprometida.
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Em termos concretos, é dever de cada um, de 
acordo com os meios e a coragem de que dispõe, 
lutar contra a corrupção e denunciá-la onde quer 
que dela se tenha conhecimento, mesmo que seja 
contra a opinião de seus superiores hierárquicos. A 
denúncia, muitas vezes dispendiosa e arriscada, se 
distingue da delação, por ser motivada apenas pela 
preocupação com o bem comum e não em vista de 
tirar vantagem e, menos ainda, em vista de acertar 
contas pessoais. É seu dever também não se deixar 
corromper e, portanto, se recusar a aceitar em troca 
de dinheiro (de poder ou de prestígio institucional) 
mentiras, trapaças, dissimulações ou práticas ile-
gais. 

Considerações políticas

É uma ilusão esperar a constituição de um Es-
tado mundial em um futuro previsível. A forma de 
organização política dominante permanecerá por 
um longo período aquela dos Estados – sejam eles 
nacionais, plurinacionais, pré ou pós-nacionais – 
mesmo que se busquem novas formas políticas, na 
Europa especialmente, e mesmo que existam outros 
modos de ação política, notadamente via associa-
ções e ONGs. Na perspectiva convivialista, um Es-
tado ou governo, ou uma instituição política nova, 
só podem ser considerados legítimos se:

 Ō Respeitam os cinco princípios de comum natura-

lidade, de comum humanidade, de comum socialidade, 
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de individuação e de oposição criadora, e se facilitam a 

implementação das considerações morais, ecológicas e 

econômicas deles decorrente, observando o imperativo 

de domínio da húbris.

 Ō Esses princípios se inscrevem no marco de uma 

universalização dos direitos civis e políticos, mas também 

econômicos, sociais, culturais, ambientais. Retomam e 

ampliam o espírito da declaração da Filadélfia (que em 

1944 redefiniu os objetivos da Organização Internacional 

do Trabalho), cujo artigo II estipulava que “todos os se-

res humanos, independentemente de raça, credo ou sexo, 

têm o direito de perseguir seu progresso material e seu 

desenvolvimento espiritual, tendo liberdade e dignidade, 

segurança econômica e igualdade de oportunidades”. A 

boa política é uma política da dignidade.

 Ō Mais especificamente, só são considerados legíti-

mos os Estados que garantem a seus cidadãos mais pobres 

um mínimo de recursos, uma renda básica, qualquer que 

seja a sua forma, uma renda que os mantenha a salvo da 

abjeção da miséria; e que, por outro lado, progressiva-

mente, proíbem os mais ricos, via instauração de uma ren-

da e um patrimônio máximos, de cair na abjeção da extrema 

riqueza, excedendo um nível que tornaria os princípios 

de comum humanidade e de comum socialidade inope-

rantes. Esse nível pode ser relativamente elevado, mas 

não ultrapassa o que implica o senso de decência comum 

(common decency), a apreciação compartilhada pelo maior 

número de pessoas do que pode ser feito ou do que, pelo 

contrário, não se deve fazer.
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 Ō Zelam pelo justo equilíbrio entre bens e interes-

ses privados, comuns, coletivos e públicos, recuperando 

especialmente uma capacidade de ação face às grandes 

empresas supranacionais que tendem a contornar suas 

leis.

 Ō Favorecem, a montante e a jusante do Estado e do 

Mercado, a multiplicação das atividades comunitárias e 

associativas, constitutivas de uma sociedade civil mun-

dial em que o princípio de autogoverno encontra seus 

direitos em uma pluralidade de espaços de engajamento 

cívico, aquém e além dos Estados e das nações.

 Ō Reconhecem nas múltiplas redes digitais – sob 

a condição de que sejam reguladas –, dentre as quais a 

Internet é uma das principais, mas não a única, uma 

formidável ferramenta de democratização da socieda-

de e de invenção de soluções que nem o Mercado, nem 

o Estado foram capazes de produzir. Tratando-as como 

bens comuns, eles a promovem por meio de uma po-

lítica de abertura, de livre acesso, de neutralidade e de 

compartilhamento.

 Ō Ao aplicar uma política de preservação dos bens 

comuns herdados e de incentivo à emergência, à con-

solidação e à ampliação de novos bens comuns da hu-

manidade, eles renovam fortemente o antigo legado dos 

serviços públicos.

Considerações ecológicas

Os humanos não podem mais se considerar do-
nos e senhores da Natureza, supondo ter o direito 
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de extrair sem limites tudo o que ela guarda. Longe 
de se opor à Natureza, da qual fazem parte, eles 
devem estabelecer com ela, ao menos metaforica-
mente, uma relação de dom/contradom. A fim de 
favorecer uma justiça ecológica no presente e legar 
às gerações futuras um patrimônio natural preser-
vado, eles devem, portanto, devolver à Natureza 
tanto ou mais do que dela retira ou recebe.

 Ō O nível de prosperidade material que pode ser 

universalizado em escala planetária é aproximadamente 

aquele que os países mais ricos desfrutavam em média 

por volta de 1970, desde que o obtenhamos com as téc-

nicas produtivas de hoje. Como não pode ser exigido o 

mesmo esforço ecológico dos países que mais extraíram 

da Natureza durante séculos e dos países que começaram 

somente agora a fazê-lo, aos mais ricos e aos mais pobres, 

cabe aos países mais opulentos assegurar que suas extra-

ções da Natureza diminuam constantemente em relação 

aos padrões dos anos de 1970. Se quiserem preservar sua 

qualidade de vida atual, o progresso das técnicas deve 

ser prioritariamente consagrado a esse objetivo, a fim de 

reduzir significativamente o consumo predatório. 

 Ō A prioridade absoluta é a redução das emissões de 

CO2 e o recurso prioritário a energias renováveis alter-

nativas tanto à energia nuclear quanto aos combustíveis 

fósseis.

 Ō Os números relativos ao crescimento do PIB não 

poderão mais ser apresentados sem se fazer acompanhar 

de, no mínimo, um índice de diminuição de emissão de 
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CO2 e de consumo das energias fósseis, haliêuticas e 

minerais. Em termos mais gerais, é preciso avançar na 

contabilidade bio-eco-compatível, como parte de uma 

necessária revisão dos sistemas de normas contabilísti-

cas em vigor.

 Ō A relação de dom/contradom e de interdepen-

dência deve se exercer especialmente com os animais, 

que precisam deixar de ser considerados como material 

industrial. E, de modo geral, com a Terra.

Considerações econômicas

Não há correlação comprovada entre riqueza 
monetária ou material, de um lado, e felicidade ou 
bem-estar, de outro. O estado ecológico do plane-
ta torna necessário buscar todas as formas possí-
veis de prosperidade sem crescimento. É necessário 
para isso, em uma perspectiva de economia plural, 
instaurar um equilíbrio entre Mercado, economia 
pública e economia não mercantil e não monetá-
ria (economia chamada de terceiro-setor, economia 
social e solidária, economia do comum ou dos co-
muns, ou ainda a “economia moral” que desempe-
nha um papel essencial na família e nas associa-
ções), a depender se os bens ou os serviços a serem 
produzidos são individuais, coletivos, comuns ou 
privados. 

 Ō O Mercado e a busca por uma rentabilidade mo-

netária são plenamente legítimos desde que respeitem 

– nomeadamente via direitos (sociais e) sindicais – os 
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postulados de comum humanidade e de comum sociali-

dade, e que estejam em coerência com as considerações 

ecológicas precedentes.

 Ō A prioridade é lutar contra as derivas rentistas e 

especulativas da economia financeira, que são a princi-

pal causa da desmedida e desmesura capitalista atual. 

Isso implica em impedir a dissociação entre economia 

real e economia financeira, regulando de perto a ativida-

de bancária e os mercados financeiros e de matérias-pri-

mas, limitando o tamanho dos bancos e pondo fim aos 

paraísos fiscais.

 Ō Assim se tornará possível o verdadeiro desenvol-

vimento de todas as riquezas humanas, que estão bem 

longe de se reduzirem unicamente à riqueza econômica, 

material ou monetária. A riqueza efetiva passa pelo sen-

tido do dever cumprido, da solidariedade ou do jogo; por 

todas as formas de criatividade artística, técnica, cien-

tífica, literária, teórica, desportiva etc. Em uma palavra, 

ela é inerente a uma forma ou outra de gratuidade ou 

criatividade e à relação com os outros.





V
A p r o f u n d a m e n t o  o u
a u t o d e s t r u i ç ã o  d a

d e m o c r a c i a?

O paradoxo central de nossos tempos é, sem 
dúvida, o seguinte. Nossa época pode ser vista, de 
fato, como aquela em que o princípio democráti-
co começa a triunfar plenamente, bem como uma 
época em que sua autodestruição se torna possível.  

A democracia moderna repousa sobre a pre-
missa da igualdade, em princípio, de todos para 
com todos, de sua comum humanidade. No en-
tanto, essa igualdade e essa comum humanidade 
se afirmam e se reivindicam hoje com uma força 
nunca antes igualada e quase inimaginável até re-
centemente. A preeminência do pensamento oci-
dental e do tipo de universalismo que formulou 
é posta em questão em nome da igualdade entre 
culturas e, mais concretamente, entre antigos co-
lonizados e antigos colonizadores ou entre as “ra-
ças”. De forma semelhante, ou ainda mais podero-
sa, existe uma tendência irresistível que exige uma 
igualdade não apenas entre os homens e as mulhe-
res, mas também entre as orientações sexuais ou 
entre os gêneros. E essa reivindicação de igualdade 
se estende agora ao mundo animal em nome do 
anti-especismo e da comum naturalidade.
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Mas, por outro lado, os regimes políticos que 
reivindicam a democracia moderna e representati-
va, desde sua invenção, há um ou dois séculos, nun-
ca estiveram tão desacreditados, como se, na falta 
de sustentar ou de poder sustentar sua promessa de 
emancipação geral, estivessem fadados a dar lugar 
a regimes autoritários que muito rapidamente in-
fringem as exigências de democracia que os levaram 
ao poder. Isso faz com que, quanto mais exigimos 
democracia, mais ela parece se distanciar.

Por que valorizar a democracia
e qual?

Hoje, o primeiro problema que se coloca de ma-
neira aguda é saber se ainda devemos travar as bata-
lhas atuais em nome de um ideal democrático. Uma 
sociedade convivialista deve ser necessariamente 
uma sociedade democrática? Se a resposta afirmati-
va se revelava evidente em 2013, quando o Primeiro 
Manifesto Convivialista foi publicado, hoje é forçoso 
constatar que o modelo democrático de governo está 
em crise em todos os lugares. A democracia está não 
só em constante regressão no mundo, dando lugar 
cada vez mais a regimes ditatoriais ou, na melhor das 
hipóteses (ou menos pior), a democracias ditas ilibe-
rais ou a “democraturas”, como, ainda mais alarman-
te, fala cada vez menos aos jovens nos países ociden-
tais. Agora, a palavra soa vazia. Não é mais portadora 
de esperança. Não “acreditamos” mais nela. 
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No entanto, vemos claramente que todas as re-
voltas e todas as insurgências populares se desen-
cadeiam em nome de valores democráticos. A todo 
o momento e em toda a parte, as pessoas se insur-
gem contra o monopólio do poder por uma casta 
ou família, contra a corrupção, contra as fortunas 
insolentes e as desigualdades gritantes, contra as 
prisões arbitrárias, a violência policial e a tortura. 
Reivindicam liberdade de opinião, liberdade de im-
prensa, pluralismo partidário e eleições realmente 
livres e transparentes. A democracia aparece, por-
tanto, como o único meio de garantir uma comum 
humanidade e uma comum socialidade e de per-
mitir a legítima individuação de todos no contex-
to de oposições controladas. Em suma, lá onde a 
democracia não existe, só a ela aspiramos. Lá onde 
ela parece estabelecida, onde as eleições não são 
fraudadas, onde existe um verdadeiro pluralismo de 
partidos e da imprensa, aderimos cada vez menos 
a ela. As razões desse descontentamento com a de-
mocracia são múltiplas.

 Ō Em escala internacional, os valores democráti-

cos tornam-se evidentemente suspeitos por terem sido 

e ainda serem sustentados pelos países ricos ocidentais 

que colonizaram e dominaram a terra inteira. Eles pare-

cem indissociáveis de uma vontade de hegemonia. Por 

trás das proclamações virtuosas, percebemos interesses 

inconfessáveis. A pretensão de impor a democracia por 

meio de intervenções armadas contribuiu muito para 

seu descrédito. 
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 Ō Mesmo no seio dos países ocidentais, a subordi-

nação do jogo democrático à lógica neoliberal, ou seja, a 

do capitalismo rentista e especulativo gerou um esvazia-

mento de sentido. De que adianta votar se there is no al-

ternative, se a profissionalização crescente das mulheres 

e dos homens políticos os torna cada vez mais estranhos 

aos seus eleitores e se o funcionamento da democracia 

só beneficia, por fim, os 10% mais ricos e favorece o 

enriquecimento vertiginoso de 1%, de 0,1% ou, mais 

ainda, de 0,001%?

 Ō A globalização neoliberal, por outro lado, dilacera 

sociedades e comunidades políticas. A definição mais 

conhecida da democracia é aquela de Abraham Lincoln: 

“O governo do povo, pelo povo, para o povo”. Mas o que 

é um povo? O conjunto dos que partilham uma mesma 

origem, uma mesma língua, uma mesma tradição, uma 

mesma religião? Aqueles que pertencem a uma mes-

ma comunidade política? Aqueles de baixo em oposi-

ção aos de cima? Certo é que agora, quase em todas as 

partes, sociedades e comunidades políticas, mesmo as 

mais antigas, tendem a se fragmentar em quatro blocos 

de populações que cada vez mais se ignoram: os glo-

balizados, aqueles que gozam da globalização de uma 

maneira ou de outra (nacionais ou estrangeiros); os in-

cluídos, aqueles cuja situação e rendimentos estão mais 

ou menos garantidos; os precários, aqueles cuja situação 

e rendimentos são incertos; os excluídos, aqueles que 

(frequentemente de origem imigrante ou pertencendo a 

culturas ou religiões minoritárias e depreciadas) não so-

mente têm dificuldade em encontrar um emprego, mas 
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que são, além disso, vítimas de um estigma específico. 

Impossível honrar o princípio de comum socialidade 

nessas bases.

 Ō O fosso crescente entre esses quatro blocos de 

populações se explica pela dinâmica do mercado mun-

dial que deforma radicalmente as referências herdadas 

de espaço e tempo. Para permanecer simplesmente no 

mesmo lugar e conservar sua situação social e seus ren-

dimentos, é preciso fazer tudo sempre o mais rápido 

possível. Para não voltar para trás, é preciso acelerar sem 

parar. Simetricamente, a depender dos modos de trans-

porte existentes e da penetração da Internet, o mais lon-

ge pode ser o mais próximo, de modo que a própria ideia 

de um lar ou de uma interação perde, a cada dia, um 

pouco mais de consistência. 

 Ō Essa fratura do espaço social, combinada às leis 

do mercado, da aceleração e da desterritorialização, ar-

ruína o sentimento de comum socialidade. Quando a 

isso se superpõem os antagonismos religiosos ou cultu-

rais, a situação se torna explosiva.

Convém acrescentar a todos esses fatores a 
fragilidade constitutiva da democracia, sua relativa 
indeterminação e o que poderíamos chamar de ten-
dência à húbris democrática.

 Ō A democracia é um regime frágil, tão difícil de 

instaurar quanto rápido de se perder. Difícil de instau-

rar: os múltiplos exemplos de insurreições ou de revoltas 

que desembocam em governos militares ou ditatoriais 

ainda mais ferozes do que os derrubados estão aí para 
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atestar. Eles mostram que a democracia muito dificil-

mente pode se auto-engendrar. Sem considerar os exem-

plos de eleições tendo “democraticamente” promovido 

ditadores, cujo único objetivo era acabar com a demo-

cracia. O caso mais célebre continua a ser o da chegada 

de Hitler ao poder. A existência de eleições, mesmo que 

inicialmente livres, não garante a solidez e a perenidade 

da democracia se os valores dominantes em uma socie-

dade, em um determinado momento, não forem eles 

próprios democráticos.

 Ō Os chamados regimes democráticos repousam 

hoje sobre dois princípios, cujo casamento é ainda in-

certo. O primeiro princípio, o princípio liberal no senti-

do amplo e primordial do termo, é aquele do pluralismo 

e do livre debate. Assume que os perdedores reconhe-

cem sua derrota e que os vencedores aceitam que seu 

poder possa ser posto em questão. E também, mais fun-

damentalmente, como ninguém tem certeza absoluta 

de ter razão, todos estão abertos ao debate. O segundo 

princípio propõe que o poder não pode preceder senão 

do povo. Mas o povo é, em grande medida, inalcançável. 

Ele só existe representado, o que dá a seus “representan-

tes” toda licença para substituí-lo.

 Ō Por último, a dinâmica democrática, a aspiração 

geral à igualdade das condições, comporta um risco de 

húbris, a partir do momento que ela não é moderada por 

uma preocupação com o bem comum. Todos, por medo 

de serem dominados, querem afirmar sua própria su-

perioridade. Cada grupo ou mesmo cada indivíduo faz 
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reivindicações particulares em nome da democracia e 

pretendem obter novos direitos para si sem se preocupar 

com a obrigação de defender a democracia enquanto tal. 

A parte, ou mesmo a parcela, se toma pelo todo. Vemos 

assim democracias se desenvolverem sem democratas, e 

tanto mais quanto cada grupo em particular, fechado na 

esfera de seus interesses e de suas reivindicações parti-

culares, só quer ouvir informações ou ideias que seguem 

em sua própria direção. A rigor, não faz mais sentido 

falar propriamente em opinião pública e espaço público, 

mas em uma miríade de espaços públicos-privados que 

já não se comunicam mais. Ou melhor, se ignoram.  

Rumo a uma
democracia convivialista

Como vemos, são várias as razões para não mais 
acreditar na democracia. Talvez seja preciso encon-
trar outra palavra para designar o bom regime políti-
co a ser construído. Na falta de outro nome, é forçoso 
continuar a dizer com Churchill que a democracia, 
ainda hoje, é o pior dos regimes, à exceção de to-
dos os outros. O convivialismo aposta que somente 
uma democracia convivialista pode ser plenamente 
democrática. O princípio de legítima individuação 
oferece a cada um a possibilidade de ser reconhecido 
em sua singularidade, desde que joguem o jogo da 
oposição controlada. Ao considerar fora da lei tanto 
a miséria quanto a extrema riqueza, os princípios de 
comum humanidade e de comum socialidade impe-
dem as derivas oligárquicas e plutocráticas.
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O bom funcionamento de uma democracia con-
vivialista pressupõe, no mínimo, o cumprimento de 
cinco pontos:

 Ō A realização efetiva do princípio de subsidiarie-

dade: somente o que não pode ser feito ou decidido no 

nível hierárquico mais baixo e mais local deve ser feito 

ou decidido nos níveis hierarquicamente superiores. 

 Ō Uma articulação sistemática entre democracia 

representativa, democracia participativa e direta, e de-

mocracia de opinião (ou deliberativa). A democracia par-

ticipativa (a consulta aos cidadãos sobre todas as decisões 

importantes) só pode ser efetiva se ela for a mais direta 

possível, dito de outro modo, se for amplamente baseada 

no sorteio. Mas a opinião dos cidadãos sorteados só tem 

sentido se ela se segue, como no modelo de conferências 

de consenso, da escuta de especialistas com visões varia-

das e opostas. E se for realmente levada em considera-

ção. Se os órgãos executivos eleitos não considerarem o 

parecer apresentado pelas instâncias sorteadas, é preci-

so que essas instâncias tenham o poder de submeter sua 

proposta ao voto dos cidadãos interessados.

 Ō O estabelecimento dos fatos. Existem vários de-

bates filosóficos necessários sobre a própria ideia de 

verdade, realidade ou objetividade. Mas nenhum deles 

chegou a conclusão de que alguém tem o direito de dizer 

que é noite quando é dia ou de reter e de fazer passar 

por verdade unicamente o que está de acordo com o seu 

interesse imediato. O estilhaçamento das sociedades 

em blocos populacionais que se ignoram mutuamente 
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(quando não se odeiam), reforçado pela multiplicação 

dos canais de informação, muitas vezes manipulados, 

resulta na multiplicação das notícias falsas que tornam 

o debate democrático cada vez mais problemático. Pode 

haver várias interpretações dos mesmos fatos, mas ain-

da é preciso que elas sejam estabelecidas da forma mais 

objetiva possível, livres de qualquer espírito partidário. 

É vital, portanto, que haja numerosos institutos públicos 

compostos de pesquisadores acima de qualquer suspeita 

dedicados a estabelecer dados factuais necessários (so-

bre a eficácia dos medicamentos, os malefícios de certos 

produtos, as desigualdades, as condições do solo ou dos 

rios, o clima etc.). E que existam também mídias pú-

blicas dedicadas à difusão desses dados. Eles não serão, 

sem dúvidas, os mais divertidos (embora, por que não?) 

e nem os mais consultados, mas sua existência é indis-

pensável.

 Ō Em uma democracia, por pressuposto, o funda-

mento do poder é considerado imanente. Ele repousa 

sobre o contrato social e sobre uma aposta de confian-

ça mútua, mesmo que, em certos países, esse contrato 

seja realizado “perante Deus” (no Canadá, por exemplo). 

Qualquer que seja o estatuto jurídico da relação entre 

religião e Estado, este último é independente das auto-

ridades e das normas religiosas. A cidadania não é uma 

questão de religião e todos os cidadãos são formalmente 

iguais, sejam lá quais forem suas religiões e suas crenças. 

O Estado garante a liberdade de religião e credo, bem 

como o livre exercício de cultos.
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 Ō Enfim, uma democracia só pode ser viva e fecun-

da entre aqueles cujo desejo de estar lá e de estar juntos 

prevalece sobre o desejo de estar em outra parte e com 

outros. Ou seja, somente entre aqueles que têm vontade 

de dar, de se doar aos outros e de receber deles. Esse é o 

cerne do princípio de comum socialidade. As fronteiras 

desse “ser em conjunto” são, em grande parte, ditadas 

pela história, pelo passado que aceitamos assumir em 

conjunto para construir um futuro comum. O quadro 

imaginário no qual se desenvolveram as democracias 

modernas é o da nação. Ainda está vivo, mas não pode, 

diante de todas as evidências, continuar a se basear em 

sua ficção constitutiva primária, isto é, na ideia de que 

os membros da nação têm ou deveriam ter, real ou sim-

bolicamente, uma mesma origem étnica, um mesmo 

nascimento (a natio), uma mesma língua, uma mesma 

religião, ou, na falta disso, ao menos os mesmos valores 

e as mesmas crenças. O problema que se coloca a todos 

os países atualmente é saber como preservar, sobre uma 

base multiétnica e multicultural, a aspiração à solidarie-

dade que até ontem se exercia no contexto de uma nação 

supostamente mono-étnica ou mono-cultural. Aí está 

posta a questão do grau de compatibilidade entre valores 

últimos e crenças (ou descrenças) diferentes. É a questão 

do pluriversalismo.

Pluriversalismo e coexistência
de culturas

O convivialismo provavelmente só ajudará a 
evitar as catástrofes que ameaçam todos os povos 
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da Terra se, com efeito, fizer sentido para todos 
eles. Ou seja, se for capaz de ter um alcance uni-
versal. O convivialismo deve ser visto, então, como 
um universalismo? Isso seria, sem dúvida, perigoso. 
Foi em nome de valores supostamente universais, 
em nome do universalismo, em nome também da 
Ciência e da Razão que o Ocidente colonizou ou as-
segurou sua dominação sobre o planeta inteiro. Rei-
vindicar o universalismo é, portanto, correr o risco 
de ser imediatamente associado a uma forma ou 
outra de imperialismo. Mas, simetricamente, afir-
mar a singularidade irredutível das culturas, a sua 
incomensurabilidade, é condenar inevitavelmente 
ao fracasso todo projeto ético e político (largo sensu) 
de amplitude global. No entanto, é disso que preci-
samos imperativamente.

 Ō É indispensável, portanto, escapar à falsa alter-

nativa entre universalismo e comunitarismo. Todo uni-

versalismo é falho porque, por essência, ele carece de 

singularidades e particularidades, ele as esmaga. Em 

contrapartida, os comunitarismos particularistas se 

abstêm de divisar a base do pensamento comum a toda 

humanidade sobre a qual somente assim sua particula-

ridade faz sentido.

 Ō Afirmar a incomensurabilidade das culturas ou 

das religiões – que são, muitas vezes, suas matrizes – 

é não ver que, longe de terem uma identidade única e 

fixa definitivamente, de serem homogêneas e compactas 

como se fossem substâncias fechadas sobre si mesmas 
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absolutamente – elas são intrinsecamente plurais. Cada 

uma delas é portadora de múltiplas possibilidades. A 

questão que hoje se coloca é saber quais dessas possi-

bilidades cada uma deve atualizar e privilegiar a fim de 

contribuir para a sobrevivência moral e física da huma-

nidade.

 Ō Há muitos valores que são comuns a todas as cul-

turas, desde o momento que elas escolhem pensar do 

ponto de vista da humanidade em geral ou, em todo 

caso, do ponto de vista de uma humanidade mais ampla 

possível, e não de uma humanidade mais particular. Mas 

cada uma delas formula esses valores com sua própria 

linguagem, tanto assim que o universal ético e político 

(largo sensu) que o convivialismo pretende afirmar nos 

termos mais gerais possíveis (e, por isso, partilháveis) 

assume sempre formas particulares e plurais. O univer-

salismo verdadeiro não é, portanto, um universalismo, 

mas sim um pluriversalismo.

 Ō O fato desses valores não serem nunca exprimí-

veis em uma só linguagem, nos termos de uma só cul-

tura, é uma riqueza. Cada uma faz com que as outras 

vejam aquilo que elas não vêem ou vêem mal.

 Ō Cada cultura, à sua maneira, declara os princí-

pios do convivialismo quando escolhe pensar do ponto 

de vista da mais ampla humanidade, ainda que muitas 

vezes de forma um pouco truncada. Todas, em graus di-

ferentes, admitem o princípio da comum humanidade 

(mesmo que nem sempre sem reservas), todas valorizam 

a comum socialidade (mesmo que, muitas vezes, valori-
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zem também as hierarquias). Todas asseguram um lugar 

para a individuação e se esforçam para controlar as opo-

sições, embora tenham frequentemente dificuldades em 

reconhecer nestas sua potencial fecundidade.

Digamos isso de outra maneira. Tradições religiosas 

e tradições culturais estão muitas vezes estreitamente 

entrelaçadas. O papel das religiões é, por natureza, am-

bivalente. Fornece uma identidade a coletivos, ao mesmo 

tempo em que contém a violência, nos dois sentidos do 

termo conter. As religiões atribuem limites para a vio-

lência entre os seres humanos e até visam, em princípio, 

erradicá-la, mas essa violência está também em seu seio. 

Quando as religiões privilegiam sua função identitária e 

a confrontam com a função identitária de outra religião, 

elas liberam a violência que continham e a exacerbam, 

às vezes até o paroxismo.

 Ō Mas – como efeito da dinâmica democrática –, 

as mais altas autoridades religiosas atuais, católicas, is-

lâmicas ou budistas etc. concordam em proclamar que 

“Deus (ou Allah etc.), que criou todos os seres humanos 

iguais em direitos, deveres e dignidade, os chamou a 

coexistir como irmãos entre si, para povoar a terra e es-

palhar os valores do bem, da caridade e da paz. Também 

proibiu matar e afirmou que quem mata uma pessoa é 

como se tivesse matado toda a humanidade e que quem 

salva uma é como se tivesse salvado a humanidade intei-

ra”. As mesmas autoridades especificam que “as religiões 

jamais incitam à guerra e não evocam sentimentos de 

ódio, de hostilidade, de extremismo, nem convidam à 
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violência ou ao derramamento de sangue”.1 Difícil en-

contrar afirmação mais forte da comum humanidade.

 Ō Cada vez mais, o problema hoje não é tanto de 

regrar a coexistência entre religiões ou culturas que ha-

bitam espaços diferentes, mas entre aquelas que coabi-

tam um mesmo espaço. Isso, naturalmente, só é possí-

vel se as religiões ou as culturas chamadas a coexistir, 

reconhecendo sua própria incompletude, concordarem 

em dar aos indivíduos a liberdade de escolherem suas 

crenças. Essa liberdade é proclamada pelas mesmas au-

toridades religiosas: “A liberdade é um direito de todas as 

pessoas: todas elas gozam de liberdade de crença, pensa-

mento, expressão e ação. O pluralismo e a diversidade de 

religião, cor, sexo, raça e idioma constituem uma sábia 

vontade divina, pela qual Deus (ou Allah...) criou os se-

res humanos. [...] Por isso, é condenável constranger as 

pessoas a aderir a uma determinada religião ou a uma 

determinada cultura, bem como impor um estilo de ci-

vilização que os outros não aceitam”.2 Bela aceitação dos 

princípios democráticos.

 Ō Mas seria uma ilusão acreditar que no seio de 

uma determinada comunidade política, definida por 

certa visão de futuro, mas também por certa relação com 

seu passado, todas as tradições religiosas ou culturais 

possam ter rigorosamente o mesmo estatuto. As tradi-

¹ Retomamos aqui os próprios termos da declaração Fraternidade humana. 
Para a paz mundial e a coexistência comum, co-assinada em 4 de fevereiro de 
2019 pelo papa Francisco, em nome dos cristãos do Ocidente e do Oriente e 
pelo grande iman de Al-Azhar (Egito), Ahmed Al-Tayeb, em nome dos mul-
çumanos do Oriente e do Ocidente. Não há dúvida de que Dalai-lama ou ou-
tras autoridades religiosas budistas etc pudessem se associar a essa proposta.  

¹ Ibid.
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ções mais antigas, mais difundidas indubitavelmente e 

mais estreitamente ligadas à identidade de uma dada 

comunidade política desempenham, em certa medida, 

o papel de hospedeira que acolhe, enquanto as outras, 

o de hóspedes acolhidas. O dever da cultura acolhedora 

é esquecer o máximo possível que é a hospedeira, afim 

de não se prevalecer disso, e o das culturas acolhidas, 

jamais esquecê-lo.

 Ō Uma comunidade política convivialista é aquela 

que se abre à máxima diversidade cultural compatível 

com a manutenção de sua unidade. Uma unidade tão 

preciosa quanto mais ela permite, justamente, a mani-

festação não conflituosa dessa diversidade cultural.

Reequilibrar as relações
homens/mulheres

Cada cultura define quem deve dar o que e a 
quem, receber o que de quem, de qual maneira, em 
que ocasiões etc. O sistema primário de dons que 
rege as relações de vida e de morte estipula o que os 
homens devem às mulheres, e vice-versa. Tradicio-
nalmente, na maioria das vezes, as mulheres davam 
e se doavam à vida, os homens, à morte. Quase uni-
versalmente os homens, pelo menos durante milê-
nios, exerceram o domínio social e político sobre as 
mulheres, mais ou menos compensado, conforme o 
caso (às vezes muito claramente, várias vezes mui-
to pouco), pelo domínio exercido pelas mulheres 
no espaço doméstico, nos nascimentos e nos fale-
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cimentos. O mais comum é que os dons concedi-
dos pelas mulheres nessas ocasiões não sejam reco-
nhecidos como dons, mas vistos como meros fatos 
da natureza ou como resultado de obrigações. Seja 
como for, esse sistema patriarcal se tornou cada vez 
mais insuportável para as mulheres (e para muitos 
homens) nos países democráticos mais prósperos, 
onde ele já não tem mais nenhuma necessidade ou 
significação econômica. O ideal da igualdade de di-
reitos entre homens e mulheres em todos os âmbi-
tos se impõe agora como evidente.

 Ō A questão de saber o que os dois sexos devem re-

ciprocamente um ao outro está no cerne da diversidade 

cultural e, por isso, esse ideal de estrita igualdade não 

será imposto, no entanto, em todos os lugares e no mes-

mo ritmo facilmente. Em muitos países de tradição cul-

tural patriarcal, as mulheres escolhem e escolherão, elas 

próprias, preservar parte do seu papel tradicional para 

apoiar a luta contra o imperialismo ocidental quando ele 

se implanta sob o pretexto dos direitos dos homens... e 

da mulher.

 Ō Somente uma democracia que se tornou convi-

vialista e, portanto, pluriversal e não imperialista será 

capaz de superar essa tensão.

 Ō Mas o sentido geral da evolução não é misterio-

so. As autoridades religiosas já citadas a declaram da 

seguinte maneira: “É absolutamente indispensável reco-

nhecer o direito da mulher à instrução, ao trabalho, ao 

exercício de seus direitos políticos. Ademais, devemos 
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trabalhar para liberá-la das pressões históricas e sociais 

contrárias aos princípios de sua fé e dignidade [...] Para 

isso, é preciso pôr fim a todas as práticas desumanas 

e aos costumes comuns que humilham a dignidade da 

mulher, e trabalhar para modificar as leis que impedem 

as mulheres de usufruir plenamente seus direitos”.

 Ō Uma vez plenamente atingida essa igualdade de 

direitos (e os meios para exercê-los), cabe a todas e a 

todos decidir livremente o que para ela ou para ele se 

refere ao sexo ou ao gênero, à natureza ou à cultura, e o 

que é devido ao outro sexo ou ao outro gênero.

E os animais? 

Outra revolução antropológica está em curso 
atualmente, com consequências potencialmente 
consideráveis. Cada vez mais mulheres e homens 
sensíveis à comum naturalidade recusam o sofri-
mento infligido aos animais e denunciam tanto 
suas condições de criação quanto de abate. Elas são, 
de fato, insuportáveis. Devemos, portanto, buscar 
universalizar ou mesmo tornar obrigatórios o ve-
getarianismo ou o veganismo? Esse é um objetivo 
dificilmente realizável em curto ou médio prazo – 
tanto que comer carne sempre esteve associado à 
condição humana. Em contrapartida, em uma pers-
pectiva convivialista, parece indispensável que ten-
damos a só consumir animais criados no contexto 
da criação tradicional, em uma relação de dom-con-
tradom com os criadores (uns dando sua vida, ou-
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tros oferecendo seus cuidados, e, muitas vezes, seu 
afeto) e tendo se beneficiado de liberdade, de uma 
vida ao ar livre, de condições sanitárias e de aba-
te dignos. É prioritário fazer desaparecer as gigan-
tescas fazendas industriais que tratam os animais 
como se fossem apenas matéria e que são fontes 
de enorme poluição. Importante também garantir a 
rastreabilidade do que comemos. De qualquer for-
ma, é indispensável reduzir significativamente o 
consumo de carne por uma humanidade que conti-
nua a aumentar em termos de emissões de metano, 
de quantidade de água necessária, de destruição dos 
ecossistemas e de quantidade de terra requisitada 
para criação de animais.



V I
Q u a l  m u n d o

pós - n e o l i b e r a l ?

O mais difícil, no intuito de tornar possível uma 
enorme mudança na opinião pública mundial, in-
dispensável para desviar a trajetória que conduz 
provavelmente ao caos e à catástrofe, é propor um 
conjunto de medidas políticas, econômicas e sociais 
que permita à maioria e, especialmente, aos mais 
modestos, mensurar o que temos a ganhar com um 
novo acordo, um New Deal convivialista, não só a 
médio e longo prazo, mas de imediato. A partir de 
amanhã. Não pode haver resposta absolutamente 
geral para essa questão. Muitas coisas dependem do 
contexto específico, histórico, geográfico, cultural, 
político etc. próprios a cada país, região ou conjunto 
suprarregional ou supranacional. Mas toda política 
convivialista concreta e aplicada deverá necessaria-
mente levar em consideração: 

 Ō O imperativo da justiça e da luta contra a húbris 

que implica na reabsorção das desigualdades vertigino-

sas que explodiram em todos os lugares do mundo entre 

os mais ricos e o restante da população desde a década 

de 1970, de maneira a promover a instauração conjuga-

da de uma renda mínima, de um lado, e de uma renda e 

um patrimônio máximo, de outro, a um ritmo mais ou 

menos rápido, de acordo com as circunstâncias locais.
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 Ō A preocupação de dar vida aos territórios e às lo-

calidades e, então, reterritorializar e relocalizar o que a 

mundialização externalizou em demasia. Só pode exis-

tir convivialismo na abertura aos outros, certamente 

(conforme o princípio de comum humanidade), mas 

também em uma relação interpessoal suficientemente 

sólida para que seja fonte de confiança e proximidade 

(conforme o princípio de comum socialidade). 

 Ō A absoluta necessidade de preservar o meio am-

biente e os recursos naturais (conforme o princípio de 

comum naturalidade). Dar uma resposta a essa neces-

sidade não deve ser visto como uma carga ou um fardo 

suplementar, mas, ao contrário, como uma formidável 

oportunidade de inventar novos modos de vida, de en-

contrar novas fontes de criatividade e de dinamizar no-

vamente os territórios.

 Ō A obrigação imperiosa de erradicar o desemprego 

e de oferecer a todos (conforme o princípio de legítima 

individuação) uma função e um papel reconhecidos en-

tre as atividades úteis à sociedade. O desenvolvimento 

de políticas de reterritorialização e de luta contra os de-

safios ambientais contribuirá fortemente para isso. No 

entanto, essa política de redistribuição de empregos só 

poderá ganhar toda amplitude e ter efeitos potencial-

mente significativos se combinada com medidas de di-

minuição do tempo de trabalho e com forte incentivo à 

expansão da economia de tipo associativo ou comunitá-

rio. E ao desenvolvimento daquilo que chamamos hoje 

de o comum ou os comuns.
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 Ō A urgência (conforme o princípio de oposição 

criadora) de operar uma seleção radical entre os usos 

da Inteligência Artificial que contribuem para aumentar 

o potência de agir de todos e aqueles que, ao contrário, 

servem apenas para alimentar o desejo de onipotência, 

a húbris de alguns.

Esses objetivos são perfeitamente exequíveis. 
Eles pressupõem a seguinte série de medidas.

Medidas gerais.
Rumo a mais justiça

Uma sociedade convivialista luta contra as de-
sigualdades abusivas. Contribui para a erradicação 
dos paraísos fiscais, declarando ilegal e punindo se-
veramente a criação de sociedades de fachada. De-
termina um teto para o rendimento que uma pessoa 
pode auferir de seu trabalho em comparação aos 
outros empregados da mesma empresa. Ninguém 
pode legitimamente ter a pretensão de merecer cem 
vezes mais (em salário e em ações) do que o salário 
mais baixo de sua empresa.

De início, um projeto político convivialista de-
veria, no mínimo, mutadis mutandis e, como exem-
plo, combinar os três tipos de medidas preconi-
zadas em 2019 pelos principais pré-candidatos à 
nomeação presidencial pelo partido democrata nos 
Estados Unidos:
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 Ō Alinhar o imposto sobre o capital (atualmente em 

23,8%) com o imposto sobre o trabalho (37%) e taxar em 

70% os rendimentos superiores a 10 milhões de dólares 

(lembrete: em 1944, a taxa marginal de imposto era de 

94%, e ainda, em 1965, era de 70%); taxar em 2% as 

fortunas superiores a 50 milhões de dólares (e em 3% as 

superiores a bilhão); taxar as heranças superiores a 3,5 

milhões de dólares – em 45% até 10 milhões, 77% acima 

do bilhão. A combinação desses três tipos de medidas 

relativas ao rendimento, ao patrimônio e à herança (que 

afeta, respectivamente, 16.000, 75.000 e 8.000 famí-

lias) corresponderia a quase 4 trilhões de dólares em dez 

anos.1 Transposta à escala de um país como a França, 

essa política fiscal representaria, mantido tudo igual, um 

décimo desse montante, ou seja, 40 bilhões por ano.

 Ō No outro extremo, a miséria deve ser declara-

da fora da lei. A sociedade convivialista põe em práti-

ca uma política fiscal universal, simples e transparente, 

para transferir automaticamente, a cada mês, um po-

der de compra mínimo para as famílias inseridas sem 

distorções entre os mais frágeis. Esse mecanismo fiscal 

– conhecido como “renda universal” – deve ser ajusta-

do, de maneira que nunca seja obstáculo à participação 

de todos na vida econômica, inclusive, por meio de um 

trabalho remunerado. O olhar convivialista para com os 

mais pobres é, com efeito, o da fraternidade incondicio-

¹ O problema com qualquer projeto de aumento de imposto sobre a renda é que, 
se não for acompanhado de um controle efetivo da evasão fiscal e da abolição 
dos paraísos fiscais, são sobretudo esses últimos que se beneficiam, e com eles, 
o crime organizado. Para os Estados que se revelariam incapazes de impedir a 
evasão fiscal, a melhor política pode ser, sem dúvida, substituir o imposto sobre 
o rendimento pelo imposto sobre o patrimônio (uma taxa sobre o ativo líquido).
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nal, acompanhado de um ouvido atento para escutá-los 

e de uma mão estendida para acolher suas contribuições 

específicas.

 Ō Uma sociedade convivialista não tolera que uma 

fração considerável da população seja privada de qual-

quer emprego, enquanto que outra parte é submetida a 

um excesso de trabalho permanente, gerando angústia e 

esgotamento. O direito de trabalhar no horário escolhi-

do, permitindo que todos recuperem o controle do tem-

po na sua vida para fazer florescer sua realização pessoal, 

implica uma nova relação com o tempo.

 Ō Para lutar contra o capitalismo rentista e especu-

lativo, uma sociedade convivialista introduz uma res-

trição à duração mínima da posse de ações, sendo as 

mais-valias mais incisivamente tributadas quanto mais 

rapidamente forem revendidas. No extremo, a reven-

da num prazo de 24 horas ou menos dá origem a uma 

tributação sistemática de 100% da mais-valia ou ganho 

de capital eventualmente gerados. Isso desestimula to-

talmente as idas e vindas, sem qualquer lógica, de in-

vestimento em projetos realizados por empresas que se 

financiam no mercado de ações.

 Ō Um dos melhores meios de lutar contra a eva-

são fiscal, especialmente por parte das multinacionais, é 

tributar seus lucros consolidados proporcionalmente ao 

volume de negócios realizados em cada país.

 Ō Após mais de quarenta anos, vários países – quase 

todos, na verdade – foram submetidos à “lei dos merca-

dos”, que os fizeram mergulhar em um círculo vicioso 
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deletério. Gastando mais do que suas receitas fiscais lhes 

permitiam, os Estados tiveram que contrair emprésti-

mos e se curvar a normas drásticas de redução de sa-

lários, de aposentadorias e do nível de proteção social 

ou de saúde, o que levou a uma diminuição das receitas 

tributárias e a uma crescente incapacidade de pagar suas 

dívidas. Para saldá-las, foi preciso se endividar cada vez 

mais e pagar mais e mais juros, o que só fez agravar o 

problema, enriquecendo os mais ricos cada vez mais. Em 

face a essa situação explosiva, essa é a hora de ponderar 

sobre uma abolição das dívidas, com base, por exemplo, 

no modelo do jubileu próprio ao judaísmo antigo.1 Ou, 

ao menos, organizar uma “restruturação” mundial das 

dívidas, permitindo a cada Estado reembolsar as dívidas 

legítimas (aquelas que não foram impostas por uma re-

lação de forças desigual) em função do crescimento de 

seu PIB.

Uma sociedade
ecologicamente responsável

Diante dos desafios e riscos climáticos e energé-
ticos, é preciso ter no horizonte de 2040-2050 um 
objetivo “triplo zero”2:

 Ō Zero de emissões líquidas de gás de efeito estufa 

(“neutralidade carbono”);

¹ Após sete períodos de sete anos, isto é, ao fim de cinquenta anos, as terras 
alienadas ou prometidas deveriam ser cedidas, as dívidas perdoadas e os 
escravos libertados.

² Esse objetivo pode parecer muito ambicioso ou mesmo utópico. No entan-
to, ele está baseado em cálculos muito precisos e detalhados realizados pela 
associação négaWatt, o grupo de especialistas mais reconhecido na França, ao 
menos à esquerda.
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 Ō Zero de consumo de combustíveis fósseis (o que 

implica abandonar o carvão, o petróleo e o gás fóssil);

 Ō Zero de resíduos altamente tóxicos e de alto ris-

co.1

Para isso, é necessário substituir as energias e as 
matérias extraídas do subsolo por energias e maté-
rias provenientes do sol. A energia solar, em todas 
as suas formas – diretas (fotovoltaicas, térmicas) ou 
indiretas (eólicas, hídricas, biomassa) – deve substi-
tuir as energias extrativas fósseis (carvão, petróleo, 
gás fóssil) e físseis (urânio). E as “matérias solares” 
criadas pela fotossíntese das plantas (os materiais 
de origem bio) devem ao mesmo tempo constituir 
o principal recurso para nossas construções e para 
uma carbo-bioquímica que substitua a atual petro-
química na fabricação de todos nossos objetos do 
dia-a-dia.

Essa dupla substituição (energia e matéria) do 
subsolo ao sol só é alcançável no âmbito de uma 
política energética fundada no uso adequado, na 
partilha, no não desperdício (a sobriedade) e na li-
mitação das perdas em todos os níveis. 

Será impossível edificar uma sociedade ecolo-
gicamente responsável sem repensar e remodelar 
profundamente o estatuto, as responsabilidades e a 

¹ A maioria dos signatários deste manifesto é favorável a uma saída rápida da 
energia nuclear, mas uma minoria significativa considera que, dada a priorida-
de da luta contra a mudança climática e a complexidade técnica do problema 
energético, o debate deve permanecer em aberto. Isso também serve para as 
possibilidades abertas ao hidrogênio.  
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gestão das empresas. É, certamente, indispensável 
instaurar uma melhor partilha do poder entre em-
pregados e acionistas. Mas isso não será suficiente 
para garantir que as empresas respeitem os direitos 
humanos fundamentais, reduzam as desigualdades, 
protejam o meio ambiente e a biodiversidade e lu-
tem solidária e ativamente contra o perigo climáti-
co. É preciso agir na raiz do problema, modificando 
o direito das sociedades empresariais que, há 200 
anos, constitui a base jurídica das empresas. Novos 
tipos de sociedades empresariais estão surgindo nos 
Estados Unidos. Uma lei francesa recente inscreve 
agora a responsabilidade social e ambiental na pró-
pria definição de gestão empresarial. Permite ainda 
que as empresas se dotem, para além do objetivo de 
lucro, de uma missão social e ambiental, cuja vera-
cidade e boa execução deverão ser controladas pelo 
Estado. Resta agir de modo com que essas exceções, 
agora possíveis, se tornem a norma geral.  

Pós-crescimento e
desmercantilização

Uma sociedade convivialista será necessaria-
mente uma sociedade do pós-crescentismo. Isso 
significa que buscará uma prosperidade que não 
esteja subordinada unicamente ao crescimento 
indefinido do PIB. A chave para essa prosperida-
de no pós-crescimento é a desmercantilização. Por 
desmercantilização é preciso compreender todas as 
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formas de melhor satisfazer as necessidades com 
menos mercadorias e menos dinheiro.

Várias práticas mais ou menos recentes avan-
çam neste sentido: economia social e solidária, pro-
dução colaborativa (da Wikipedia aos Fab Labs), pla-
taformas de intercâmbio e de consumo colaborativo 
(sistema de trocas de serviços solidários1, redes de 
trocas recíprocas2, sistema de troca local3 etc.), eco-
nomia da funcionalidade (o modelo dos serviços de 
empréstimos de bicicletas), economia circular (reu-
tilização, reciclagem etc.). Todas essas fórmulas se 
baseiam em combinações inéditas de recursos mer-
cantis e de recursos não mercantis e não monetá-
rios. Seguem na direção de uma economia convivia-
lista quando a motivação não monetária prevalece 
sobre as motivações mercantis e monetárias, como 
no caso das trocas livres ou entre pares (peer-to-peer), 
da autoprodução e da mutualização de bens, ao con-
trário do que nos propõe empresas tais como Uber 
ou Airbnb que, sob a fachada de uma economia de 
compartilhamento, apenas acenam com dimensões 
da gratuidade para melhor aumentar seus lucros.

¹ [N. T.] “Accorderies” é o termo utilizado em francês. Trata-se de um sistema de 
trocas de serviços solidários entre membros que geralmente moram no mesmo 
bairro ou região, tendo como objetivo lutar contra a pobreza e a precariedade, 
favorecer a diversidade social e despertar a consciência da capacidade de fazer. 

² [N. T.] Essas redes são especificamente referidas em francês pela sigla RER 
(Réseau d’Échanges Réciproques).

³ [N. T.] A referência, em francês, é feita pela sigla SEL (Système d’Échange Local). 
Trata-se de uma estrutura associativa organizada de tal maneira que seus mem-
bros possam estabelecer trocas multilaterais de bens ou serviços. Essas trocas são 
feitas por meio de uma moeda própria que, de modo geral, baseia-se no tempo. En-
tre seus objetivos principais estão favorecer trocas igualitárias e tecer laços sociais.  
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Entre as medidas a serem estimuladas para fa-
cilitar a desmercantilização, citamos: 

 Ō O prolongamento da vida útil das mercadorias 

via interdição da obsolescência programada e imposição 

regulamentar de normas técnicas que facilitem sua re-

parabilidade.

 Ō A redução das necessidades monetárias das fa-

mílias e, em particular, as famílias com poucos recursos, 

graças a medidas tais como: a tarifação progressiva da 

água e da eletricidade; a organização de transportes e 

serviços coletivos que tornam possível uma vida sem 

carro ou facilita o compartilhamento de automóveis; o 

fornecimento gratuito de informações adequadas sobre 

o custo real de uso de bens e a maneira de reduzir suas 

despesas etc.

 Ō A limitação drástica da publicidade (pelo menos, 

a interdição das formas mais intrusivas de publicidade 

não solicitada, no domicílio ou na internet).

 Ō Uma política de arranjo/redução do tempo con-

cebido para facilitar a diversificação da atividade, cujo 

objetivo explícito seria dar às pessoas mais tempo para 

participarem da vida social e da produção de bens co-

muns não monetários.

 Ō Uma orientação sistemática da política de con-

tratos públicos em favor da inovação ecológica e social 

(normas de concepção ecológica e social nas licitações 

etc).
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Uma estratégia de desmercantilização terá ine-
vitavelmente um impacto negativo no desenvolvi-
mento do mercado e, consequentemente, nas recei-
tas fiscais e nos meios de ação do Estado. Diversas 
vias podem ser exploradas para responder a esse 
desafio. O pluralismo monetário é uma das mais 
frequentemente evocadas – por exemplo, sob a for-
ma de uma moeda não convertível ou somente par-
cialmente convertível emitida pelo Estado – para 
financiar os bens e serviços essenciais e o comércio 
local. Na lógica sistêmica subjacente à ideia de des-
mercantilização, a resposta mais criativa consisti-
ria, no entanto, em desmonetizar a própria ação 
pública, organizando em grande escala a participa-
ção voluntária dos cidadãos no funcionamento dos 
serviços públicos e na produção dos bens coletivos, 
o que supõe imaginar formas inovadoras de cola-
boração entre as administrações e a população. O 
estabelecimento de uma “reserva cidadã” no siste-
ma nacional de educação1, por exemplo, mostra que 
não se trata de uma utopia.

Desglobalização 

Uma sociedade convivialista pós-crescentista 
dará início necessariamente a um processo de des-
globalização e relocalização das economias.

¹ Nota da tradutora: “Réserve Citoyenne de l’Éducation nationale” é um programa 
lançado pelo governo na França, em maio de 2015, que oferece aos cidadãos a 
possibilidade de participar do ambiente escolar, de forma voluntária, transmi-
tindo os valores da República.  
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 Ō No nível internacional, a globalização neoliberal 

coloca os sistemas sociais e ecológicos em competição 

uns com outros, em particular, no âmbito da fiscalidade 

e dos direitos humanos, numa barganha em benefício do 

menor compromisso social, do menor encargo fiscal, da 

menor responsabilidade ecológica e do menor dever em 

relação à proteção dos direitos. Sociedades convivialistas 

rejeitarão acordos de liberalização do comércio impostos 

pelas multinacionais e os substituirão por acordos de 

cooperação internacional.

 Ō Inspirados em um princípio de subsidiariedade 

econômica e em uma preocupação ecológica, esses acor-

dos deverão permitir a todos os países satisfazer uma 

proporção significativa de suas necessidades por meio da 

produção local, enquanto hoje em dia todos produzem, 

exportam e importam os mesmos bens, aumentando o 

volume de mercadorias transportadas e a emissão de 

carbono. Na ausência de regulamentação negociada, a 

taxa por quilômetro percorrido pode garantir a redução 

desses fluxos “inúteis” e ecologicamente onerosos entre 

países industrializados.

 Ō No nível local das comunidades de vida ou bacias 

de empregos, o comércio não precisa ser efetuado em 

uma moeda internacional, nem mesmo em uma moeda 

nacional. Pode se realizar por meio de sistemas de trocas 

locais com moedas complementares. Inúmeras experiên-

cias desse tipo existem na França, na Europa e no mun-

do. Elas permitem revitalizar a democracia a partir de 

baixo e criar laços e reciprocidade.
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 Ō De acordo com a mesma lógica de relocalização, 

é necessário e possível (re)conquistar uma soberania in-

dustrial de base e uma soberania alimentar. Soberania 

alimentar que pode se organizar, por exemplo, seguindo 

o modelo francês de Associações para a Manutenção de 

uma Agricultura Camponesa (em francês: AMAP), que 

coloca os consumidores em relação direta e permanente 

com horticultores e pecuaristas, mas também com pro-

dutores de queijo, padeiros, fruticultores etc.

Na Europa, uma fragilidade adicional àquela co-
nhecida por outras regiões do mundo se instaurou 
em razão da aceleração impensada de uma inte-
gração econômica e monetária que não foi acom-
panhada de nenhuma integração política e social. 
Essa dessincronização acabou levando vários países 
europeus, como um todo, a um estado de impotên-
cia e de angústia insuportável. Qualquer que seja a 
solução adotada, ela deverá absolutamente conju-
gar de novo, de uma forma ou de outra: a soberania 
monetária, a soberania política e a soberania social. 

Controlar a húbris
das tecnociências

A contracultura americana dos anos de 1960 ti-
nha a expectativa de que, com o computador pes-
soal, tivéssemos os meios para evitar o centralismo 
dos poderes estatais e estabelecer uma comunicação 
instruída entre comunidades livres. Esperava que, 
graças a ele, realizaríamos os valores de convivia-
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lidade, em oposição ao mundo do consumo desen-
freado. Todavia, as utopias tecnológicas mudaram de 
lado. Foram confiscadas pelo mundo das finanças e 
da indústria. Os sonhos que acompanhavam os vi-
sionários crescidos nas comunidades hippies ou em 
seu entorno esmoreceram. As mega-máquinas assu-
miram o controle e o mundo digital é agora objeto 
de truste pelas GAFAMs californianas (Google, Ama-
zon, Facebook, Apple, Microsoft) e as BATXs chinesas 
(Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi). Elas colonizaram 
os imaginários e concorrem hoje em dia para dar cré-
dito às fantasias transhumanistas. A Inteligência Ar-
tificial tornou-se, assim, emblema de uma sociedade 
cujo funcionamento seria integralmente confiado a 
algoritmos e que sufocaria as liberdades, sob o pre-
texto de garantir a segurança ou de prolongar indefi-
nidamente a sobrevivência biológica. Não nos resta 
quase nenhum valor de convivialidade no universo 
das tecnociências: o humano é tão pouco levado em 
conta pelas utopias tecnológicas quanto anunciado 
prontamente como supérfluo: supérfluo no mundo 
do trabalho, cuja maior parte das atividades será logo 
automatizada e executada por robôs; supérfluo na 
vida social, cujo controle neutralizará todas as ini-
ciativas emancipatórias; supérfluo na perspectiva 
médica, que já se permite impor um ideal de huma-
no aumentado ou incrementado (ou mesmo de um 
ser humano pós-humano); supérfluo no universo do 
direito, que se esforça agora em conceder personali-
dade jurídica às máquinas ditas inteligentes.
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Tornou-se urgente resistir e compreender. Re-
sistir à convulsão tecnológica, ao fascínio com a 
inovação, às supostas facilidades de uma sociedade 
líquida. Compreender a lógica dos dispositivos que 
nos são apresentados como irresistíveis – a que cha-
mamos pelo acrônimo NBICs1 e que apresentamos 
como guias obrigatórios das políticas de pesquisa 
modernas. Compreender também a ambivalência 
das biotecnologias que anunciam a era da saúde 
perfeita (quando não da imortalidade), bem como 
da fusão do humano com o robô (o ciborgue). As 
“tesouras moleculares” CRISPR-Cas09 revelam essa 
ambivalência: fazem antever as terapias genéticas 
(o “reparo”), suscitando ao mesmo tempo empreen-
dimentos eugenistas (o “aumento”). Não é graças 
a elas que os chineses preveem identificar, desde 
logo, os genes associados aos quocientes intelec-
tuais de melhor desempenho, a fim de copiá-los e 
importá-los para gametas ou embriões que dariam 
origem a populações superdotadas? O convivialis-
mo não pode minimizar a dimensão da ruína moral 
e da alienação que hipoteca as ciências e as técni-
cas contemporâneas: a instrumentalização e a mer-
cantilização dos corpos, o controle e a redução dos 
comportamentos ao elementar, acessível somente a 
máquinas, a retração da esfera da vida privada etc. 
Elas nos trazem, incontestavelmente, várias facili-
dades imediatas, mas todas essas facilidades con-

¹ Designa um campo científico multidisciplinar que se situa no cruzamento das 
nanotecnologias (N), das biotecnologias (B), das tecnologias de informação (I) e 
das ciências cognitivas (C). .
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sideradas em conjunto configuram um tipo de so-
ciedade que não queremos. É preciso então querer 
regular as decisões de interesse geral e subtraí-las ao 
poder desses engenheiros, médicos, juristas ou po-
líticos que dizem estar preparando um futuro que 
não terá mais o rosto do homem. A regulação con-
vida as instâncias deliberativas dotadas de poder a 
intervir previamente na programação das pesquisas 
tecnocientíficas, capazes de impor e de organizar a 
informação e o debate público, baseadas na inte-
ração com estruturas consultivas. Essas instâncias 
emergirão da apropriação pelos cidadãos dos co-
nhecimentos e das condições de avaliação ética de 
inovações, sendo orientados pela preocupação com 
a vida boa e não mais pela preocupação com o en-
riquecimento das esferas industriais e financeiras.



C o n c l u s ã o

Para edificar uma sociedade convivial universa-
lizável, que vise garantir prosperidade, dignidade e 
bem-estar suficientes para todos, sem esperar um 
crescimento elevado e perpétuo – o que se tornou 
inviável e perigoso –, é preciso lutar contra todas 
as formas de ilimitação, desmedida e desmesura. 
O que está em jogo é considerável. A tarefa parece 
árdua e arriscada. Não é o caso de esconder que, 
para obtermos sucesso, é preciso enfrentar pode-
res enormes e temíveis, sejam eles financeiros, ma-
teriais, técnicos, científicos ou intelectuais, bem 
como militares ou criminosos.

Contra os poderes colossais e muitas vezes in-
visíveis ou ilocalizáveis, as duas armas principais 
serão inicialmente:

 Ō A indignação sentida face à desmesura e à cor-

rupção, e a vergonha que necessariamente deve pesar 

sobre aqueles que, direta ou indiretamente, ativa ou pas-

sivamente, violam os princípios de comum naturalida-

de, de comum humanidade e de comum socialidade. As 

práticas de name and shame e os apelos a boicotes podem 

se revelar muito eficazes se forem bem coordenados e 

conduzidos em nome de uma ideologia coerente que, 

por si só, é irrepreensível. Pensemos, por exemplo, no 

impacto do #Me too.

 Ō O sentimento de pertencimento a uma comunidade 
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humana mundial. De sermos milhões, dezenas e cente-

nas de milhões, ou mesmo, pouco a pouco, bilhões de 

indivíduos, de todos os países, línguas, culturas e reli-

giões, de todas as condições sociais, travando o mesmo 

combate por um mundo plenamente humanizado. Para 

isso, será preciso que possam compartilhar um símbolo 

comum que os designe como lutando ao mesmo tem-

po pela preservação de nosso meio ambiente e contra 

a corrupção e a ilimitação. A palavra “convivialismo” se 

dispõe a ser esse símbolo. Ela esmaecerá por si mesma 

se um símbolo mais poderoso e mais expressivo for en-

contrado.

Nestas bases, será possível, aos que se reconhe-
cem nos princípios do convivialismo, influenciar 
radicalmente o jogo político instituído e empregar 
toda criatividade para multiplicar as outras manei-
ras de viver, de produzir, de brincar, de amar, de 
pensar e de ensinar que já são buscadas. Convivial-
mente, graças a ações não violentas. Rivalizando, 
sem se odiarem nem se destruírem. Reconstruindo 
a confiança no futuro para aquelas e aqueles que 
a perderam há muito tempo. Em uma perspectiva 
ao mesmo tempo de reterritorialização e de relo-
calização, bem como de abertura à sociedade civil 
mundial associativista. Ela já está sendo edificada 
sob múltiplas formas, e notadamente, por meio de 
várias facetas da economia social e solidária ou dos 
comuns, de todas as formas de democracia parti-
cipativa ou direta, na experiência de fóruns sociais 
mundiais etc.
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Internet, novas tecnologias e ciência serão co-
locadas a serviço da edificação dessa sociedade ci-
vil tanto local como mundial. Ao mesmo tempo, 
solidamente enraizada e aberta à alteridade.

Assim ganha forma um novo progressismo, li-
vre do economicismo, bem como do cientificismo, 
e da ideia preconcebida segundo a qual “sempre 
mais” quer dizer necessariamente sempre melhor.

Mas, obviamente, uma sociedade convivialis-
ta não se construirá por si mesma, sem múlti-
plos confrontos, por meio de um simples efeito 
da boa vontade de uma humanidade finalmente 
convertida a melhores sentimentos. Não será fá-
cil decidirmos coletivamente nos auto-limitar e, 
especialmente, na esfera econômica. A tentação 
da húbris não é apanágio exclusivo dos mais ri-
cos e dos mais poderosos. Está presente em todos 
os humanos, ativa ou potencialmente. Em uma 
sociedade convivialista, não se pode dizer que é 
“proibido proibir”. Para que cada um possa em-
pregar seu desejo de ser reconhecido, exercendo-
-o nas atividades pró-sociais e no interesse pelo 
bem-comum, será necessário instituir todo um 
novo conjunto de normas, a começar por aquelas 
que proscrevem a busca do lucro por si mesmo e, 
portanto, a extrema riqueza que dela decorre, a 
riqueza que se acumula por húbris na recusa da 
comum naturalidade, da comum humanidade e 
da comum socialidade.



Por um mundo Pós-neoliberal
118

Como a norma social atualmente dominante, 
ao contrário, se baseia no apetite pelo lucro (greed), 
no culto de si e na indiferença em relação ao infor-
túnio dos outros, a instauração de novas normas 
convivialistas gerará necessariamente várias novas 
formas de delinquência que virão se adicionar a to-
das já existentes. Não poderemos ignorar então a 
questão do tipo de repressão e as formas de punição 
a serem adotadas. A regra geral será a da justiça 
restaurativa (isto é, de uma confrontação ordenada, 
face a face, entre os infratores e suas vítimas) e da 
prisão ou punição dedicadas não a aniquilar a sub-
jetividade, como é o caso da maior parte dos siste-
mas penitenciários existentes, e sim, ao contrário, 
a permitir um verdadeiro trabalho de individuação.

Em termos gerais, uma sociedade convivialista 
será uma sociedade reflexiva e educativa. Não po-
derá surgir e durar se não der a indivíduos e grupos 
os meios para compreender melhor o que os motiva 
e para controlar as oposições resultantes da bus-
ca pelo reconhecimento que impulsiona todos. Ela 
será igualmente reparadora. Será preciso restaurar a 
autoconfiança e a segurança afetiva de todos aqueles 
cujas vidas foram mal conduzidas por crises econô-
micas, por isolamento e solidão, aos quais o modo 
de vida neoliberal induz, bem como pela miséria 
ou pelos massacres que levam a emigrar etc. Existe, 
aliás, nessas tarefas de cuidado (care), uma enorme 
fonte de empregos potenciais que dificilmente se-
rão destronados pela Inteligência Artificial.
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Mas, antes mesmo de qualquer abordagem edu-
cativa, o convivialismo aposta na mobilização de 
afetos e paixões. Nada se faz sem eles. Tanto o pior 
quanto o melhor. O pior é o apelo à morte, que ali-
menta as paixões totalitárias, sectárias e extremis-
tas. O melhor é o desejo de construir em escala tan-
to planetária quanto local sociedades efetivamente 
democráticas, civilizadas e conviviais. A aspiração 
à realização de todas as promessas do presente, que 
precisam se tornar palpáveis e serem compartilha-
das por todos.

Para simbolizar e incarnar a unidade do convi-
vialismo, para se pronunciar, com autoridade e res-
sonância midiática suficientes, sobre as múltiplas 
questões urgentes a serem decididas, será sensato 
criar rapidamente um esboço de Assembleia Mun-
dial da comum humanidade, composta por represen-
tantes da sociedade civil mundial associativista, da 
filosofia, das ciências ditas “exatas”, das ciências hu-
manas e sociais e das diferentes correntes éticas, 
espirituais e religiosas que se reconhecem nos prin-
cípios do convivialismo.

Em curto prazo, o convivialismo deve resolver 
duas dificuldades principais, ambas relacionadas ao 
fato que pode parecer emanar de reflexões mais ou 
menos abstratas, sem referência direta às necessi-
dades econômicas imediatas de cada indivíduo ou 
às realidades da política. Vejamos.
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Inovar economicamente

Em relação ao primeiro ponto, o convivialismo 
enfrenta aparentemente o mesmo problema que to-
dos os partidos que reivindicam a ecologia (são cada 
vez mais numerosos, ao menos no discurso), mas 
não se engajam realmente nas mudanças necessá-
rias. Pois como defender verdadeiramente o planeta 
e salvar o meio ambiente sem destruir certos em-
pregos, referentes a atividades econômicas poluentes 
e deletérias, que convém serem eliminados? Como 
conciliar o medo do fim do mundo e a preocupação 
com o fim do mês? Para ser convincente, não basta 
falar com os estratos sociais mais educados ou com 
seus filhos, já sensíveis à necessidade de lutar contra 
o aquecimento global. É preciso se dirigir a todos: co-
letes amarelos, trabalhadores sindicalizados ou não, 
moradores de periferias, pobres desempregados...

Uma parte da resposta é a seguinte. O objetivo do 
convivialismo é traçar os contornos de uma sociedade 
viável mesmo sem crescimento do PIB, isto é, mesmo 
se o PIB e o poder de compra monetário estagnarem, 
seja por razões ecológicas, seja por razões econômicas 
(a “estagnação secular” diagnosticada por alguns eco-
nomistas), ou ainda, na esteira de uma grande crise 
financeira. Mostramos que isso é possível desde que 
uma parte não negligenciável das necessidades seja 
satisfeita de maneira não mercantil, por meio de re-
lações diretas entre produtores e consumidores: por 
desmercantilização, desglobalização e relocalização.
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Não significa, no entanto, que seja necessário 
que nos privemos de recursos financeiros atualmente 
pouco utilizados. Vimos que o conjunto das propostas 
dos candidatos democratas à nomeação presidencial 
nas eleições americanas, que afeta apenas os mais al-
tos rendimentos, patrimônios ou heranças, traria cer-
ca de 400 bilhões de dólares por ano. Esse é o caso 
em muitos outros países. Na França, por exemplo, 
medidas semelhantes – combinadas com uma luta 
mais eficaz contra os paraísos fiscais e uma tributação 
decente das multinacionais (particularmente as GA-
FAM) sobre o volume de negócios realizados em cada 
país – trariam cerca de 50 bilhões de euros por ano. É 
o bastante para financiar uma renda verdadeiramente 
universal1, que permitiria, por exemplo, aos agriculto-
res ou aos comerciantes que amam seu ofício, mas se 
encontram permanentemente à beira da falência (ou 
do suicídio), prosperassem sem o constrangimento de 
ter que buscar exclusivamente uma fonte de renda. 
Bastante também para iniciar uma transição ecológi-
ca indispensável, suprimindo as “peneiras térmicas”2, 
e para remediar a grande miséria dos hospitais ou das 
prisões etc. 

¹ No valor de 500 euros por mês para cada adulto, combinados com a ma-
nutenção de alguns benefícios sociais (por exemplo, a Ajuda Personaliza-
da à Habitação ou Aide Personnalisée ao Logement - APL), o orçamento líqui-
do dessa renda universal se elevaria a 40 bilhões de euros por ano na França.  

² [N. T.] “Passoires thermiques”  são construções que apresentam isolamento 
térmico precário, permitindo a entrada de ar frio no inverno e ar quente no ve-
rão. Isso acarreta no consumo elevado de energia e na alta emissão de carbono, 
gerando, consequentemente, problemas econômicos e ecológicos. Nos últimos 
anos, houve um forte debate na sociedade francesa em torno das medidas pro-
postas pelo governo para renovação dessas construções, no marco da promoção 
de uma transição ecológica. 
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Esses números dão ideia das margens de mano-
bra que disporíamos se os mais ricos não estivessem 
em condições de se subtrair ao dever de solidarieda-
de implícito nos três princípios de comum natura-
lidade, comum humanidade e comum socialidade. 
Todavia, dois esclarecimentos imediatamente se 
impõem. Por um lado, está claro que o convivia-
lismo não ganhará forma em um país isolado do 
resto do mundo. Será difícil progredir se as riquezas 
tributadas em um local podem tão logo encontrar 
refúgio em outros lugares. Razão pela qual é vital 
que os princípios do convivialismo – apresentados 
sob esse nome ou sob outro, pouco importa – pos-
sam desencadear uma revolução na opinião pública 
mundial. Do outro, não deveríamos crer ou deixar 
os outros crerem, principalmente, que tudo poderia 
recomeçar como antes, sem nada mudar em nos-
sos estilos de vida, porque recuperaríamos alguma 
margem de manobra financeira. Em uma palavra, é 
preciso raciocinar com um espírito completamente 
diferente do keynesianismo de Estado (que acredi-
ta poder resolver tudo com o impulsionamento do 
crescimento do PIB por meio das despesas públicas), 
bem como abandonar a ilusão de um “crescimento 
verde” (que seria apenas uma nova modalidade da 
eterna corrida pela riqueza, sendo o desafio ecológi-
co, na verdade, somente um pretexto).
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Inovar politicamente

Isso levanta a questão do posicionamento políti-
co do convivialismo. Está claro que o convivialismo 
não poderá prevalecer sem entrar em um momento 
ou outro, de uma maneira ou de outra, no campo do 
jogo político instituído. Esta é outra contradição que 
é preciso resolver. O convivialismo coloca em pri-
meiro lugar o poder da sociedade civil, ou melhor, 
da sociedade cívica, dito de outro modo, a mobili-
zação de todas aquelas e aqueles que se preocupam 
com o bem comum. Mas essas pessoas, geralmente, 
desconfiam da política e dos políticos (que, aliás, na 
maioria das vezes, as ignoram, exceto na época de 
eleições). Elas não se recusam necessariamente a 
fazer política, mas com a condição de que seja feita 
de “outra forma”, dispensando mulheres e homens 
políticos profissionais. Mas essa recusa é justamen-
te o que as condena a uma dispersão de forças, a 
uma grande invisibilidade e, definitivamente, a uma 
ampla impotência diante do Mercado ou do Estado.  

O que fazer? De imediato, e especialmente por 
ocasião das eleições locais na França e no Brasil, 
sugerir aos políticos profissionais ou para-profissio-
nais, em acordo com esse Segundo Manifesto Convi-
vialista, que o reivindiquem como seu. O convivia-
lismo, afinal, não pertence a ninguém e sua força 
vem justamente do fato de reunir pessoas oriundas 
de horizontes políticos e ideológicos muito diver-
sos. No momento, portanto, podemos apenas aspi-
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rar a sermos “recuperados”. Se alguns o fizerem de 
forma abusiva, será bem fácil de denunciá-los.

Mas o convivialismo só poderá fazer uma verda-
deira entrada na política se os valores que encarna e 
as soluções que propõe forem amplamente compar-
tilhados. Como fazer de modo que o sejam e como 
conhecê-lo bem e fazer com que os outros também 
o conheçam? Muitas pessoas já convencidas pelo 
convivialismo se perguntam como poderiam con-
tribuir. Ora, precisamente porque o convivialismo 
não é uma organização, muito menos um partido, 
que não podemos oferecer uma adesão.

No atual estágio, há dois meios de ação. O pri-
meiro, ao menos na França (mas também na Ale-
manha1 e no Brasil) é discutir esse Segundo Mani-
festo Convivialista e enriquecê-lo, dando a conhecer 
experiências ou análises inéditas. O site lesconvi-
vialistes.org foi feito para esse fim, assim como seu 
parceiro brasileiro ateliedehumanidades/convivia-
lismo. Mas o meio mais simples e eficaz de tornar 
visível a adesão aos valores e às análises convivia-
listas é fazer com que todas aquelas e aqueles que o 
reivindicam levem, para onde vivem ou para onde 
trabalham, um emblema que simbolize essas es-
peranças comuns. Esse emblema já existe na Fran-
ça. Ele comporta as letras: AH!. Pode significar, por 
exemplo, “Avançar em humanidade”, “anti-húbris”, 
alterhumanismo, anti-ódio etc. Cada um é livre 

¹ CF. o site alemão: diekonvivialisten.de



Segundo ManifeSto ConvivialiSta
125

para escolher o significado que melhor lhe convier. 
Isso mostra que as vias do convivialismo são plu-
rais, que o convivialismo não é um dogma, mas um 
caminho.1 E uma esperança, em um mundo tão ca-
rente dela.

Nosso anseio é que, se os portadores desse em-
blema se tornarem cada vez mais numerosos, en-
tão podem se reconhecer e debater onde vivem ou 
trabalham, nos hospitais, nas escolas, nas prisões, 
nos colégios secundários, na agricultura, nas em-
presas, nas sociedades mútuas, nos sindicatos etc. 
Ao discutir dessa forma, poderão começar a traçar 
os contornos de ambientes de trabalho ou de mora-
dia mais conviviais, onde se vive melhor, com mais 
harmonia, mesmo se falta dinheiro. Uma sociedade 
pós-neoliberal se esboçará dessa forma.

Então, seria necessário, talvez, começar a ima-
ginar a criação de uma organização, quiçá uma or-
ganização política convivialista. Sob a forma de um 
arquipélago?2 Talvez. Quem não vê que, com efei-
to, os partidos políticos existentes se mostram cada 
vez mais incapazes de falar à maioria dos cidadãos 
e de formular esperanças críveis? No presente, só 
prosperam aqueles que dão voz à angústia, ao ódio 
e ao ressentimento, mobilizando-os contra bodes 

¹ As razões para esse emblema e os meios para encontrá-lo são descri-
tos no site ah-ensemble.org. O Ah! Já foi formulado em várias línguas, Ah-
ead with humanity em inglês, por exemplo, ou Adelante con la Humani-
dad em espanhol. Para uma discussão em inglês, cf. convivialism.org.  

² Como propõe e coloca em prática, por exemplo, na França, a rede Osons les 
jours heureux (Ousemos dias felizes).
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expiatórios. Todos eles sugerem que, apenas se o 
crescimento retornar (indicando-se como os me-
lhores para contribuir para isso) e os bodes expiató-
rios forem removidos, todos os problemas seriam, 
então, resolvidos. Não há nada, convenhamos, de 
entusiasmante nisso. Não é surpreendente, nessas 
condições, que um número cada vez maior de elei-
tores se abstenha e que um número cada vez maior 
de pessoas, principalmente, jovens, não acredite 
mais na democracia e nas instituições. É que sim-
plesmente não acreditam mais no futuro. 

Portanto, sim, é mais do que bem-vinda uma 
forma ou outra de partido convivialista que retome 
a esperança, mostrando que tipo de sociedade nova 
seria, efetivamente, possível construir. Mas não 
cabe aos intelectuais, como aqueles que contribuí-
ram para a elaboração deste manifesto, se lançarem 
nesse indispensável empreendimento político. Essa 
não é sua tarefa. Cabe a outros, especialmente, aos 
mais jovens, assumir o bastão agora. Vamos todos 
discutir juntos. É seu futuro que eles têm que cons-
truir e ninguém mais o fará no seu lugar.



O s  s i g n a t á r i o s

Por que esses signatários e não outros? Por que não 
milhares ou dezenas de milhares de outras personali-
dades que provavelmente seriam igualmente capazes 
e estariam possivelmente dispostos a se juntar a essa 
lista? E por qual razão, ademais, se limitar a essas e a 
esses que são considerados “personalidades”? 

A resposta à segunda questão é simples: desejamos 
fervorosamente que milhões ou dezenas de milhões de 
pessoas possam se reconhecer fortemente no convivia-
lismo e contribuir com ele, mas é preciso começar por 
algum lugar. Para ter uma oportunidade de proporcio-
nar um efeito bola de neve é importante que os pri-
meiros signatários sejam suficientemente conhecidos e 
respeitados. Mas não nos basta parar por aí. Portanto, 
convidamos todos aqueles que, se assim o desejarem, 
manifestem seu apoio ao convivialismo no site atelie-
dehumanidades.com/convivialismo, tal como aconte-
ceu na ocasião do primeiro Manifesto Convivialista. 
Isso permitirá, no mínimo, a circulação de informações 
sobre possíveis iniciativas futuras.

 De volta à primeira questão, por que esses signa-
tários e não outros? Mais uma vez por uma questão de 
conveniência. Porque era impossível avançar sem con-
tactar aqueles com os quais os signatários do primeiro 
manifesto já estavam em contato na França e no mun-
do. Começando por outras pessoas, outras redes teriam 
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sido, sem dúvida, constituídas, mesmo se muito prova-
velmente se sobrepusessem parcialmente à que aparece 
aqui. Em qualquer caso, a lista dos signatários deste 
segundo manifesto segue tendo uma real consistência.  
Eles são provenientes de 33 países, o que nos autoriza a 
falar de uma Internacional convivialista, mesmo que 
ela não tenha nenhuma realidade organizacional ou 
institucional e permaneça totalmente informal.

Como surgiu este segundo manifesto? Uma primei-
ra versão baseada em elementos do primeiro manifesto 
foi redigido por Alain Caillé. Rapidamente foi feita uma 
primeira tradução para o inglês, o que permitiu desen-
volver uma verdadeira discussão internacional. Deze-
nas de contribuições ou de propostas, de acréscimos, de 
subtrações ou de modificações foram integrados. Al-
guns consistiam em duas ou três palavras ou algumas 
poucas linhas, outros, parágrafos inteiros. Muitos sig-
natários se contentaram em indicar seu acordo, mas, 
no fim das contas, este manifesto oferece um texto ver-
dadeiramente plural e internacional.

O leitor encontrará abaixo os nomes dos signatá-
rios e uma breve apresentação de quem são e o que 
fazem. Muitos deles escreveram muitos e muitos livros. 
Porém, nos limitamos a mencionar apenas um, a fim de 
não estender demasiadamente essa apresentação.
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Mireille Delmas-Marty (França), jurista, professora honorária do Collè-
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nal Institute (Instituto Transnacional). Les Usurpateurs, Seuil, 2014.

François Gèze (França), diretor-presidente geral das edições La Décou-
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tut régional du travail social – IRTS (Instituto regional do trabalho social) 
da Normandia e consultor de desenvolvimento social local. Se former au 
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Dick Howard (Estados Unidos), filósofo, Distinguished Professor na 
Universidade Stony Brook. The Marxian Legacy, Palgrave, 2019.

Marc Humbert (França), professor emérito de economia política 
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Ahmet Insel (Turquia), professor emérito na Universidade Galatasaray 
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que, Fayard, 1995, Prêmio Amerigo Vespucci.



Segundo ManifeSto ConvivialiSta
141

Béatrice e Jean-Paul Jaud (França), diretores de filmes documentários 
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Jihad en Occident, Paris, Robert Laffont, 2018.

Seiichi Kondo (Japão), diplomata, ex-secretário geral adjunto de OCDE 
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económico e mundialização, sobretudo, na Ásia. Economie de l’Asie du 
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gia política. Empirical investigation of the social space  (em colaboração) 
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Erwan Lecoeur (França), sociólogo e consultor em comunicação polí-
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Ullstein, 2017. 

Jacques Le Goff (França), professor emérito de direito público da Uni-
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Laurent Berger), Presses universitaires de Rennes, 2019.
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phie magazine. 
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mésis, 2019.
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search on Innovation (Instituto de Investigação Econômica em Inovação), 
Tshwane University of Technology, África do Sul.
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ciado a UMR ESO-Espaços e sociedades do CNRS. 
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res do movimento altermundialista, co-criador do Centro de Estudos e 
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tuto de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Sociais da Universidade 
Paris-Dauphine. Seus campos de pesquisa são trabalho, emprego, polí-
ticas sociais e indicadores de riqueza. Les nouveaux travailleurs des applis 
(com Sarah Abdelnour, direção), Presses universitaires de France, 2019.

Margaret Mendell (Canadá), professora do Departamento de Negócios 
públicos e comunitários da Universidade Concordia em Montreal e di-
retora do Instituto Karl Polanyi. Reclaiming Democracy. The Social Justice 
and Political Economy of Gregory Baum and Kari Polanyi Levitt, Montreal, 
Mc. Gill University Press, 2005.

Maurice Merchier (França), professor honorário de ciências sociais em 
cursos preparatórios. Autor de vários artigos, dirige, com Guy Roustang, 
l’Encyclopédie du changement de cap (eccap.fr). 

Pascale Mériot (França), professora-pesquisadora da Faculdade de Ci-
ências Econômicas de Rennes e pesquisadora no LiRIS. Seu principal 
campo de pesquisa é educação, e se interessa também por economia 
social e solidária.  

Jean-Claude Michéa (França), filósofo e ensaísta, crítico do liberalismo 
e da identificação do socialismo com a esquerda, teórico na esteira de 
George Orwell da common decency (decência das pessoas comuns). Le 
Complexe d’Orphée : la gauche, les gens ordinaires et la religion du progrès, 
Climats, 2011.
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Henry Mintzberg (Canadá), escritor e educador, professor dos estudos 
de gestão da Universidade de McGill (Montreal). Rebalancing Society – 
Radical Renewal Beyond Left, Rigth and Center, Berret-Koehler Publishers, 
2015.

Pierre-Olivier Monteil (França), filósofo, pesquisador associado ao 
Fonds Ricoeur, professor de ética da Universidade Paris-Dauphine e do 
ESCP Europe. Ricœur politique, Presses universitaires de Rennes, 2013. 

Edgar Morin (França), sociólogo, filósofo e mediólogo, diretor emérito 
de pesquisa no CNRS, teórico do pensamento complexo (nos seis vo-
lumes de O Método). La Voie. Pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2011.

Chantal Mouffe (Bélgica, Reino Unido), filósofa política pós-marxista, 
professora da Universidade de Westminster (Londres). Pour un populis-
me de gauche, Albin Michel, 2018. 

Fatou Ndoye (Senegal), coordenadora de Dialogues en Humanité do 
Senegal e de Pôle Sada (Sistemas alimentares alternativos duráveis/Gê-
nero). 

Julie Nelson (Estados Unidos), economista feminista, professora emé-
rita de economía da Universidade de Massachusetts (Boston), especia-
lista em relações entre economía, ética, ecología e feminismo. Economi-
cs for Humans, University of Chicago Press, 2018 (2ª ed.). 

Richard Nelson (Estados Unidos), professor da Universidade de Co-
lumbia (Nova Iorque), um dos principais teóricos de economia evolucio-
nista. An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Harvard 
University Press, 1982.

Pierre Nicolas (França), filosofía política. La Cité de la Parole, éditions 
l’Œuvrier, 1991 e blog « Dépasser les conflits inutiles » (https://pierreni-
colas.com).

Jun Nishikawa († Japão), foi professor da Universidade de Waseda, eco-
nomista político do desenvolvimento e da globalização, co-editou a ver-
são japonesa comentada do primeiro Manifesto Convivialista. 

Osamu Nishitani (Japão), filósofo, professor emérito na Universidade 
de Línguas Estrangeiras de Tóquio, professor de estudos transdiscipli-
nares da mutação do mundo contemporâneo. Risei no Tankyu (A busca 
da Razão perdida), Iwanami-shoten, 2010.

Ugo Olivieri (Itália), professora de literatura italiana da Universidade 
Frédéric-II de Nápoles. Il fascino dell’obbedienza. Servitù volontaria e so-
cietà depressa, Mondadori, 2013.

Patrice Parisé (França), engenheiro geral honorário de Pontes, Águas 
e Florestas, ex vice-presidente do Conselho Geral de meio ambiente e 
desenvolvimento durável.
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Susan Paulson (Estados Unidos), professora e diretora de estudos lati-
no-americanos da Universidade da Flórida. Masculinities and Feminini-
ties in Latin America’s Uneven Development, Routledge 2015.

Antoine Peillon (França), jornalista investigativo, prêmio Éthique Anti-
cor dado para Ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au coeur 
de l’évasion fiscale, Seuil, 2012.

Corine Pelluchon (França), professora de filosofia da Universidade Pa-
ris-Est Marne-la-Vallée, especialista em ética aplicada, em questão ani-
mal (cf. seu Manifesto animalista) e em ecologia política. Éthique de la 
considération, Paris, Seuil, 2018.

Laura Penacchi (Itália), economista, diretora da Fundação Lelio Basso 
e coordenadora do National Economy Forum de CGIL. Filosofia dei beni 
comuni: crisi e primato della sfera pubblica, Rome, Donzelli, 2012.

Alfredo Pena-Vega (França), sociólogo, professor-pesquisador na Escola 
de Altos Estudos em Ciências Sociais (EHESS) e no Centro Edgar Morin, 
coordenador do Tribunal internacional da Natureza. Pour une politique 
de l’humanité? (com Edgar Morin, organizadores), Atlantique, 2009.

Bernard Perret (França), sócio-economista e ensaísta, membro do co-
mitê de redação da revista Esprit, ex-membro da Inspeção geral do Mi-
nistério da Ecologia. La démarchandisation, Les Petits matins, 2015.

Jacques Perrin (França), diretor de pesquisa honorário de ciências eco-
nômicas do CNRS. Pourquoi les sciences économiques nous conduisent 
dans le mur ?, l’Harmattan, 2011. 

Pascal Petit (França), diretor de pesquisa emérito de economia no 
CNRS, associado ao Centro de Economia da Universidade Paris-Nord 
(CEPN) e na Maison des Sciences de l’Homme. Croissance et richesse des 
nations, La Découverte, 2005.

Ilaria Pirone (França), psicóloga clínica, psicanalista, ensina ciências 
da educação da Universidade Paris-8. 

Geoffrey Pleyers (Bélgica), professor da Universidade Católica de Lou-
vain, vice-presidente da Associação Internacional de Sociologia. Al-
ter-Globalization. Becoming Actors in the Global Age, Cambridge, Polity 
Press, 2011.

Kari Polany-Levitt (Canadá), professora emérita de economia da Uni-
versidade McGill (Montreal). Ao promover o pensamento do seu pai, 
Karl Polanyi, realizou pesquisas sobre desenvolvimento. Reclaiming 
Development: Independent Thought and Caribbean Community, Kingston, 
Randle Publishers, 2005.

Serge Proulx (Canadá), professor emérito em UQAM (Montreal), espe-
cialista em análise de mutações contemporâneas dos dispositivos de in-
formação e comunicação. La contribution en ligne. Pratiques participatives à 
l’ère du capitalisme informationnel, Presses de l’université du Québec, 2014.
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Elena Pulcini (Itália), professora de filosofia social na Universidade de 
Florença, especialista em teoria das paixões e dos sentimentos na época 
moderna. The Individual without Passions. Modern Individualism and the 
Loss of the Social Bond, New York, Lanham, 2012.

P.V. Rajagopal (Índia), ativista gandhista, ex-presidente da Gandhi Pea-
ce Foundation (Nova Dheli), membro fundador e presidente de Ekta Pa-
rishad, organizador da campanha JaiJagat 2020, prevista para Genebra 
em 26 de setembro de 2020. 

Henri Raynal (França), poeta, filósofo e crítico de arte. Cosmophilie, 
nouvelles locales du tout, éditions Cécile Defaut, 2016.

Michel Renault (França), professor-pesquisador da Universidade de 
Rennes-1, trabalha com indicadores de bem-estar e de desenvolvimento 
durável. Colaborador de Bonheur. Dictionnaire historique et critique, Mi-
chèle Gally (org.), CNRS édition, 2019. 

Yves Renoux (França), professor de EPS e instrutor na Fédération spor-
tive et gymnique du travail (Federação Esportiva e de Ginástica Laboral). 

Robin Renucci (França), diretor de Tréteaux de France, presidente da 
associação dos Centres dramatiques nationaux e presidente da associação 
de Rencontres internationales artistiques.

Myriam Revault d’Allonnes (França), filósofa, teórica da democracia, 
professora emérita da Escola Prática de Altos Estudos. La faiblesse du 
vrai, Seuil, 2018.

Emmanuel Reynaud (França), sociólogo, ex alto funcionário da Orga-
nização Internacional do Trabalho, escreveu e coordenou obras sobre 
proteção social, aposentadorias, igualdade entre sexos e crítica da viri-
lidade. 

Matthieu Ricard (França), biólogo, monge budista tibetano, fotógrafo, 
intérprete do dalai-lama em francês, fundador da Associação Humani-
tária Karuna Shechen. Plaidoyer pour l’altruisme, Nil, 2013.

Marie-Monique Robin (França), jornalista investigativa, diretor de ci-
nema e escritora francesa, prêmio Albert Londres. Le Roundup face à ses 
juges, La Découverte, 2017.

Hartmut Rosa (Alemanha), professora de sociologia da Universidade 
de Iena. Resonance. A Sociology of Our Relationship to the World, Cambri-
dge, Polity, 2019.

Guy Roustang (França), ex-diretor de pesquisa de LEST-CNRS, co-res-
ponsável pela Encyclopédie du changement de cap (eccap.fr). Démocratie : 
le risque du marché. Desclée de Brouwer, 2012. 

Marshall Sahlins (Estados Unidos), antropólogo, professor emérito da 
Universidade de Chicago. On Kings (com David Graeber), Hau Books, 
2017.
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Ariel Salleh (Austrália), pesquisadora-ativista, professora da Universi-
dade de Sydney. Ecofeminism as Politics, Zed Books, 1997.

Christian Salmon (França), escritor e pesquisador, ex assistente de 
Milan Kundera, fundador (1993) do Parlamento Internacional dos Es-
critores e da Rede Internacional das Cidades de Refúgio (para acolher 
os escritores perseguidos em seus países). L’Ère du clash, Fayard, 2019.

Saskia Sassen (Países Baixos, Estados Unidos), economista e socióloga, 
professora da Universidade de Columbia (Nova Iorque) e da London 
School of Economics. Expulsions. Brutality and Complexity in the Global 
Economy, Cambridge, Harvard University Press, 2014.

Olivier de Schutter (Suíça), professor de direito da Universidade de 
Louvain, membro do Comitê para os direitos econômicos, sociais e cul-
turais (ONU). Reflexive Governance. Redefining the Public Interest in a Plu-
ralistic World, Oxford, Hat publishing, 2010.

Blanche Segrestin (França), professora de gestão da Escola de Minas de 
Paris. Refonder l’entreprise (com Armand Hatchuel), Seuil, 2012.  

Jean-Michel Servet (França), economista, professor honorário de es-
tudos do desenvolvimento no Instituto de Altos Estudos Internacionais 
e do Desenvolvimento (Genebra), especialista em práticas solidárias de 
economia e de finanças e da história do pensamento. L’économie compor-
tementale en question, Charles Leopold Mayer, 2018.

Pablo Servigne (França), engenheiro agrônomo, doutor em ciências 
da Universidade Livre de Bruxelas, jornalista e ensaísta colapsologista. 
Comment tout peut s’effondrer. Petit Manuel de collapsologie à l’usage des 
générations présents (com Raphaël Stevens), Le Seuil, 2015.  

Hugues Sibille (França), presidente do Laboratório da Escola Social e 
Solidária e da Fundação Crédito Cooperativo, ex-delegado interministe-
rial. La Grande Promesse, Rue de l’Echiquier, 2016.

Siddharta (Índia), fundador e diretor do centro intercultural Fireflies 
(um “ashram”) em Bangalore e administrador executivo de Pipal Tree, 
ONG militante ao serviço dos agricultores indianos pobres e promotor 
do diálogo intercultural, especialmente com jovens de países ocidentais. 

Ilana Silber (Israel), professora emérita de sociologia da Universida-
de Bar-Ilan. Cultural Traditions and Worlds of Knowledge. Explorations in 
the Sociology of Knowledge (com S.N. Eisenstadt, Eds), Greenwich, JAI 
Press,1998.

Damir Skenderovic (Suíça), professor de história contemporânea da 
Universidade de Fribourg, especialista em direita radical. The Radical Ri-
ght in Switzerland. Continuity and Change, 1945-2000, Berghahn Books, 
2009.

Guillaume du Souich (França), pintor, ex co-presidente e porta-voz do 
Movimento pela Paz. 
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Boaventura de Sousa Santos (Portugal), sociólogo do direito, professor 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde é diretor 
do Centro de Estudos Sociais. The End of the Cognitive Empire, Duke Uni-
versity Press, 2018.

Frédéric Spinhirny (França), filósofo, DHR do hospital universitário 
Necker-Enfants Malades (Paris). Hôpital et modernité, Editions Sens&-
Tonka en 2018.

Robert Spizzichino (França), engenheiro urbanista, membro do Con-
selho de Desenvolvimento da Metrópole de Grande Paris, presidente 
da associação Carma Gonesse/Pays de França. De la Ville en politique, 
l’Harmattan, 2011.  

Roger Sue (França), sociólogo, professor da Universidade de Paris, pes-
quisador do Centro de Pesquisa sobre laços sociais, administrador de 
Fonda. La contre-société, LLL, 2017.  

Bruno Tardieu (França), voluntário permanente de ATD Quart Monde, 
diretor do Centro de Memória e Pesquisa Joseph Wresinski. Les pauvres 
sont nos maîtres (com D.Jousset e J. Tonglet), Hermann, 2019.

André Teissier du Cros (França), engenheiro, economista e escritor, 
presidente honorário do Comitê Bastille. La taxe sur l’actif net ou impôt 
progressif sur le patrimoine dormant. Pourquoi il faut taxer le patrimoine et 
non plus le revenu  (em colaboração; préface de Corinne Lepage), L’Har-
mattan, 2016. 

Michel Terestchenko (França), filósofo, professor da Universidade de 
Dijon e da Science Po Aix-en-Provence. Un si fragile vernis d’humanité. 
Banalité du mal, banalité du bien, La Découverte, 2007.

Bruno Théret (França), economista, diretor de pesquisa emérito do 
CNRS. “Système fiscal de paiement complémentaire: un dispositif pour 
renverser l’hégémonie” (com Thomas Coutrot), Revue française de socio-
-économie, n° 22, 2019.  

Jacques Toledano (França), militante ecologista, organizador da asso-
ciação Les Amis du Monde Diplomatique (Grenoble). 

Catherine Touvrey (França), mutualista, diretora geral de Harmonie 
Mutuelle, diretora seguro e proteção financeira do grupo de proteção 
social, mutualista e solidário VYV.

Serge Tracq (França), professor de EPS e instrutor da Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail (Federação Esportiva e Ginástica do Trabalho). 

Florent Trocquenet-Lopez (França), professor de letras em cursos pre-
paratórios, jornalista e cronista da revista Socialter, romancista. La Na-
ture (com Véronique Anglard), Dunod, 2015.  

Patrick Tudoret (França), romancista e ensaísta. Petit traité de bénévo-
lence, Tallandier, 2019.
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Jean-Jacques Tyszler (França), doutor psiquiatra e psicanalista, médico 
diretor do centro médico-psicopedagógico de Mutuelle Générale de l´É-
ducation Nationale (Paris).

Jean-Luc Veyssy (França), filósofo, dirige as edições Le Bord de l’eau. Fe-
mmes en politique dans le monde. Angela, Michelle, Ségolène et les autres... 
(com Bernard Collignon), Le Bord de l’eau, 2007.

Bruno Viard (França), professor emérito de literatura francesa da Uni-
versidade Aix-en-Provence, articula literatura, antropologia, psicologia 
e política a partir de Marcel Mauss, Pierre Leroux, Paul Diel. Amour 
propre. Des choses connues depuis le commencement du monde, Le Bord de 
l’eau, 2015. 

Denis Vicherat (França), diretor das edições Utopia (www.editions-u-
topia.org), editora independente profundamente ancorada na ecologia 
política e no altermundialismo. É co-organizador do movimento Utopia 
e coordenou a redação de Manifeste Utopia, 2012. 

Patrick Vieu (França), alto funcionário, conselheiro junto ao vice-pre-
sidente do Conselho Geral de Meio Ambiente e Desenvolvimento Du-
rável do Ministério da Transição Ecológica e Solidária. 

Daniel Villaviciencio (México), professor de sociologia da inovação na 
Universidade Autônoma Metropolitana do México. Algunas lecciones del 
programa de fomento a la innovación en México, Administración Pública 
y Sociedad, 2017.

Jean-Louis Virat (França), contador público especializado aposentado, 
organizador de Laboratoire de la Transition (Laboratório da Transição), 
de Ecologie au Quotidien (Ecologia no Cotidiano) e de Libr’acteurs (Li-
vre Atores) e de diversas associações de educação para a cidadania e de 
ajuda aos migrantes.

Patrick Viveret (França), filósofo, magistrado honorário na Corte de 
Contas. La Cause humaine. Du bon usage de la fin d’un monde, LLL, 2012.

Nathanaël Wallenhorst (França), professor e pesquisador na Universi-
dade Católica do Oeste (Angers). L’Anthropocène décodé pour les humains, 
Le Pommier, 2019.

Juliette Weber (França), responsável por estudos e pesquisas no Ob-
servatório do grupo Macif – área dos Negócios Públicos. L’idée même de 
richesse (com Alain Caillé), La Découverte, 2012. 

Hitoshi Yakushiin (Japão), professor de sociologia da Universidade 
Tezukayama Gakuin (Osaka), analista da democracia. Shakai-shugi-
-no-gokai-toku (Solucionar a incompreensão do socialismo), Paperback 
Shinsho, 2011. 

Joëlle Zask (França), filósofa política, ensina na Universidade de Aix-
-Marseille. Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique. 
Paris, Premier Parallèle, 2019.
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Valérie Zenatti (França), escritora, roteirista. Dans le faisceau des vi-
vants, l’Olivier, 2019.

Lun Zhang (China-França), sociólogo, co-organizador de protestos na 
praça Tiananmen (1989), professor de civilização chinesa da Universi-
dade de Cergy-Pontoise e de modernidade, transição e reforma na China 
da EHESS. La Chine désorientée. Cinq ans d’histoire contemporaine (com 
Aurore Merle), Charles Leopold Meyer, 2018.

Jean Ziegler (Suíça), político e sociólogo altermundialista, vice-pre-
sidente do comitê consultivo do Conselho dos Direitos do Homem 
(ONU). Le Capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra 
la fin), Paris, Seuil, 2018. 

Luigi Zoja (França), psicanalista, sociólogo e escritor, ex-presidente do 
Centro Italiano de Psicologia Analítica (1984-1993) e da Associação 
Internacional de Psicologia Analítica (1998-2001). Paranoia, La follia che 
fa la storia, Torino, Bollati Boringhieri, 2011.

José Luís Garcia (português), sociólogo, doutorado em Ciências So-
ciais pela Universidade de Lisboa e Investigador Principal no Instituto 
de Ciências Sociais da mesma Universidade. (com Hermínio Martins) 
Dilemas da Civilização Tecnológica, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 
2003.
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Signários do Brasil

Signatários na edição francesa

Thais Aguiar, professora de ciência política do Instituto de Filosofia e 
Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Demofobia e 
demofilia: dilemas da democratização, 1ª. Edição, Azougue Editorial, Rio 
de Janeiro, 2015.

Marcos Arruda, economista e pedagogo, diretor do Instituto de Políticas 
Alternativas para o Cone Sul (PACS, Rio de Janeiro), que faz parte da rede 
Initiatives pour un autre monde – IPAM (Iniciativas para um outro mundo). 
Humanizar o infra-humano. A formação do ser humano integral: Homo evolu-
tivo, práxis e economia solidária, PACS/Editora Vozes, 2003.

Leonardo Boff, uma das lideranças da teologia da libertação nos anos 
de 1970 e 1980, ganhador do Prêmio Nobel Alternativo em 2001. O 
tao da libertação: explorando a ecologia da transformação (com Mark Ha-
taway), Vozes 2012.

Luís Roberto Cardoso de Oliveira, professor de antropologia da Uni-
versidade de Brasília, ex-presidente da Associação Brasileira de Antro-
pologia (2006-2008). Direito Legal e Insulto Moral: dilemas da cidadania 
no Brasil, Quebec e EUA, Rio de Janeiro, Garamond, 2011. 

Genauto Carvalho de França Filho, professor Titular da Universidade 
Federal da Bahia (Escola de Administração) e Pesquisador DT-CNPq. 
Coordenador da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Ges-
tão do Desenvolvimento Territorial (ITES/UFBA). Solidariedade e Orga-
nizações – pensar uma outra gestão (com Philippe Eynaud), EDUFBA/
Ateliê de Humanidades, 2020.

José Cassiolato, professor emérito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, ex-secretário de Estado do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
ex-diretor de Global Network for Economics of Learning, Innovation and 
Competence Building Systems (GLOBELICS).

Gabriel Cohn, sociólogo, professor emérito de sociologia da Univer-
sidade de São Paulo. Weber, Frankfurt: teoria e pensamento social, Rio de 
Janeiro, Azougue, 2017.

Sergio Costa, professor de sociologia da Universidade Livre de Berlim. 
A Port in Global Capitalism: Unveiling Entangled Accumulation in Rio de 
Janeiro (com Guilherme Leite Gonçalves), Routledge, 2019.

Paulo Fracalanza, ex-diretor do Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas, São Paulo.
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Helena Lastres, pesquisadora associada à Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, ex-assessora do presidente do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social do Brasil – BNDES (2007-2016), co-coor-
denadora da RedeSist, rede latino-americana de pesquisa sobre sistemas 
locais de produção e inovação. 

Paulo Henrique Martins, professor de sociologia da Universidade Fe-
deral de Pernambuco, ex-presidente da Associação Latino-Americana 
de Sociologia. Itinerários do dom: teoria e sentimento, Ateliê de Humani-
dades, 2019.

Débora Nunes, urbanista e arquiteta, cofundadora da Rede de Pro-
fissionais de Economia social e solidária (REDE de Salvador, Bahia) e 
criadora da Escola de Sustentabilidade Integral ou Ecologia Integrativa. 
Coordenadora de Diálogos em Humanidade no Brasil. 

André Ricardo do Passo Magnelli, sociólogo, editor, fundador, livre-
-pesquisador e diretor do Ateliê de Humanidades. Cartografias da Críti-
ca: fundamentos, potencialidades e limites, Ateliê de Humanidades, 2019.

Elimar Pinheiro do Nascimento, professor de sociologia política e 
ambiental da Universidade de Brasília. Um mundo de riscos e desafios. 
Conquistar a sustentabilidade, reinventar a democracia, e eliminar a nova 
exclusão social, Fundação Astrojildo Pereira, 2019.

Emerson Sales, professor de física e de química da Universidade Fede-
ral da Bahia, coordenador da Rede de Tecnologias Limpas e do Labora-
tório de Bioenergia e Catálise.

Frédéric Vandenberghe (belga), sociólogo instalado no Brasil após ter 
trabalhado na Inglaterra e nos Estados Unidos, atualmente professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Le Réalisme critique. Une nouvel-
le ontologie pour la sociologie (com Margaret Archer), Le Bord de l’eau, 
2019.

Jean-François Véran (francês), antropólogo, professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, colaborador regular de Médicos Sem Frontei-
ras. L’esclavage en héritage (Brasil). Le droit à la terre des descendants de 
marrons, Karthala, 2003.

Chico Whittaker, arquiteto, militante do Partido dos Trabalhadores no 
Brasil, co-fundador do Fórum Social Mundial, ex-secretário executivo da 
comissão Justiça e Paz no Brasil, laureado com o Right Livelihood Award 
em 2006. Changer le monde. [Nouveau] mode d’emploi, L’Atelier, 2006.

Tereza Mendonça Estarque, psicanalista pelo CPRJ, presidente do Ins-
tituto dos Estudos de complexidade (IEC). Fundadora e supervisora da 
clínica social de psicanálise do IEC. Editora da Revista Espiral do IEC e 
Membro do Conseil de Publication du Revue du Mauss, section Psycha-
nalyse, desde 2014. Homo-Creator: Ética e complexidade na reprogra-
mação da vida. PUC-Rio e Sulinas, 2007.
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Novos signatários da edição brasileira

Ábia Marpin, doutora e mestre em sociologia, jornalista e produtora 
cultural. Hoje é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. Autora de Lu-
zes para uma face no escuro, livro sobre os movimentos negros periféricos 
no nordeste brasileiro.

Adelia Miglievich, socióloga, professora adjunta da Universidade Fe-
deral do Espírito Santo (UFES). Está atualmente vinculada ao Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação (ProPEd-Uerj) como bolsista sênior 
de pós-doutorado da Faperj com o projeto de pesquisa Darcy Ribeiro, 
Universidade e a Utopia latino-americana. Co-coordenou a coletânea 
Crítica Pós-Colonial: panorama de leituras contemporâneas (Faperj; 
7Letras).

Alberto L. Cordeiro de Farias, sociólogo e editor, doutorando em So-
ciologia do IESP-UERJ, membro do Núcleo de pesquisa Sociofilo. É livre-
-pesquisador do Ateliê de Humanidades e co-editor da editora Ateliê de 
Humanidades Editorial.

Alda Lacerda, socióloga, professora e pesquisadora da FIOCRUZ na 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV). Líder do grupo 
NEDSS – Núcleo de Estudos em Democratização e Sociabilidades na 
Saúde. Democratização e Novas Formas de Sociabilidade em Saúde no Con-
texto Latino-Americano (com Machado, F. R. & Guizardi, F. L.), UdUFPE 
e EPSJV.

Aline Couri Fabião, pesquisadora, professora da EBA/UFRJ, arquiteta 
e artista. Tem interesse nas relações entre pessoas, espaços, linguagens 
e tecnologias. Atua através de projetos coletivos e colaborativos propos-
tos e realizados junto aos alunos, através de uma metodologia hacker. 
Como artista produz música eletrônica ao vivo, vídeo, objetos, ações e 
instalações. Atualmente tem interesse em cosmotécnicas e propostas 
de outros direcionamentos críticos e experimentais em tecnologia.

Alyne Costa, filósofa, formada em comunicação, pesquisadora de pós-
-douorado do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, com pesquisa sobre 
mudanças climáticas, negacionismo climático e seu enfrentamento no 
Brasil. Recebeu o Prêmio Capes 2020 na área de Filosofia pela tese: 
Cosmopolíticas da Terra: Modos de existência e resistência no Antropoceno.

Amurabi de Oliveira, sociólogo, professor do Departamento de Socio-
logia e Ciência Política da UFSC nos Programas de Pós-Graduação em 
Sociologia e Ciência Política, em Educação e Interdisciplinar em Ciên-
cias Humanas. Pesquisador do CNPq desde 2016 (bolsista PQ nível 2). 
Líder do grupos de pesquisa NEJUC (Núcleo de Estudos em Educação e 
Juventudes Contemporâneas) e pesquisador do NUER (Núcleo de Estu-
dos de Identidades e Relaçõe Interétnicas); membro do comitê editorial 
da REALIS.
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Ana Maria Dubeux Gervais, socióloga, professora associada do Depar-
tamento de Educação da UFRPE, membro do Núcleo de Agroecologia 
e Campesinato (NAC) e vice-coordenadora do Programa de Pós-Gra-
duação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Fundadora da 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFRPE. Educação 
em Economia Solidária e autogestão (organização com Brito, H. D.), MXM, 
2018.

André Luís Nascimento dos Santos, administrador, professor adjunto 
da UFBA onde coordena o Departamento de Administração da Escola 
de Administração. Marcos regulatórios das políticas urbanas e habitacio-
nais. 1. ed. Salvador: UFBA, 2020.

Andrea Cardoso Ventura, adminisradora, professora da Escola de Ad-
ministração da UFBA. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Gover-
nança para Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono e da Câmara 
Temática de Resiliência do Painel Salvador de Mudança do Clima. É 
pesquisadora colaboradora da Cátedra Unesco em Sustentabilidade.

Anete Ivo, Professora de Sociologia no PPGCS-FFCH-UFBA. Membro 
da Academia de Ciências da Bahia. Fellow do Comparative Research Pro-
gramme on Poverty (University of Bergen, Noruega) do International So-
cial Science Council (2014-2018). Dicionário Temático Desenvolvimento 
e Questão Social. 110 problemáticas contemporâneas (org.). 2a. ed. São 
Paulo: Annablume, 2020.

Antonio Cattani, sociólogo, professor titular de Sociologia da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul e no Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia. Coordenador do site www.dmtemdebate.com.br. Riqueza 
e igualdade na América Latina, Zouk, 2019.

Antonio Crioulo, pertence ao Quilombo de Conceição das Crioulas, 
município de Salgueiro, mesroregião sertaneja do Estado de Pernam-
buco. Participo das Comissões Executivas da Coordenação Estadual 
de Articulação Quilombola e da Coordenação Nacional de Articulação 
Quilombola.

Ariadne Scalfoni Rigo, administradora, professora da Escola de Admi-
nistração da UFBA e do PPG em Administração (NPGA). Membro do 
primeiro comitê gestor da Research Association on Monetary Innovation 
and Community and Complementary Currency Systems (RAMICS) (2015-
2019). Bancos Comunitários e moedas sociais no Brasil: reflexões a partir da 
noção de economia substantiva (com França Filho, G. C.), Edufba, 2017.

Artur Perrusi, sociólogo, professor do Departamento de Sociologia e da 
Pós-Graduação em Sociologia da UFPE. Áreas de atuação: sociologia da 
saúde, sociologia política e teoria social. Em busca da felicidade química: 
bem-estar subjetivo, redes sociais e consumo de psicotrópicos entre estudan-
tes de graduação. Editora Universitária/UFPE, 2020.
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Beatriz Cintra Martins, jornalista, pesquisadora de tecnologias livres 
e produção colaborativa. Doutora em Ciências da Comunicação pela 
ECA/USP. Editora do site Em Rede <www.em-rede.com>. Autoria em 
Rede: os novos processos autorais através das redes eletrônicas, publicado 
pela editora Mauad X.

Breno Bringel, professor associado do IESP-UERJ. Coordena o Núcleo 
de Estudos de Teoria Social e América Latina (NETSAL), presidente 
do Research Committee on Social Classes and Social Movements da ISA 
(2018-2022) e diretor da ALAS (2019-2021). Editor de Open Movements 
– Open Democracy. Alerta Global: políticas, movimientos sociales y futuros 
en disputa en tiempos de pandemia ((org. com Geoffrey Pleyers), CLACSO 
e ALAS, 2020.

Camila Salgado Lacerda, Coordenadora da Clínica de Psicanálise Entre 
Nós, que atua como projeto de um instituto que atende as populações 
das favelas de Santa Teresa.

Cristina Xavier de Almeida Borges, cientista Social, Mestre em Exten-
são Rural e doutora em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. 
Pesquisa Falamos de Chagas Com Ciência e Arte.

Christiane Girard, professora aposentada de sociologia da UNB. Traba-
lha com economia solidária e sociologia clínica. Membro fundadora da 
Rede internacional de sociologia clínica (Risc).

Danielle Araújo, antropóloga, docente da UNILA. Pesquisa cultura ma-
terial, parimônio e imagem na América Latina, principalmente cultura 
andina. Cultura material e cosmovisão andina: a cerâmica de Pucará, Ate-
liê de Humanidades Editorial (no prelo).

Déborah Danowski, professora do Departamento de Filosofia da PUC-
-Rio. Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo CNPq. Linhas de pes-
quisa: Filosofia Moderna, Metafísica, Novas Ontologias, Pensamento 
Ecológico. Há mundo porvir?: ensaio sobre os medos e os fins (com Eduardo 
Viveiros de Castro), Cultura e Barbárie : Instituto Socioambiental, 2014.

Denise Portinari, professora de Design na Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro. Atua como psicanalista e é líder do Grupo 
Barthes de pesquisas sobre imaginário, corpo, gênero e subjetividade.

Éder Leão, professor do Departamento de Ciências do Consumo da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (DCC-UFRPE). Coordena-
dor do HubPratiCCo – Práticas de Consumo. Secretário de Redação da 
Revista de Estudos AntiUtilitaristas e PosColoniais (REALIS) e pesqui-
sador do Núcleo de Economia Solidária da UFPE (NECSO),

Edgard de Assis Carvalho, coordenador do Complexus PUC-SP, corre-
presentante da CIUEM, cátedra itinerante UNESCO Edgar Morin. Vice-
-presidente do IEC. Tradutor e Ensaísta.
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Edivaldo José Bortoleto, Doutorado em Educação pela Universidade 
Metodista de Piracicaba e, Pós-Doutorando em Filosofia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Professor/Assessor do Curso Fran-
ciscano de Verão do Centro Franciscano de Espiritualidade, Piracicaba, 
São Paulo e do Instituto de Espiritualidade Franciscana – IEFRAN – Nor-
deste. É professor do Departamento de Educação, Política e Sociedade 
da Universidade Federal do Espírito Santo.

Edna Castro, Professora Titular da UFPA, atuando no Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos/NAEA/UFPA. Exerceu a função de Diretora na 
ANPOCS (1986-1988; 1994-1996; 2012-2014), na SBS (2009-2011) 
e na SBPC (2011 a 2015). Pensamento Crítico Latino-americano, Anna-
blume, 2019.

Eduardo Costa, psicomotricista Clínico e Educacional. Doutor em Ci-
ências – IFF-FIOCRUZ. Fundador da Formação em TransPsicomotrici-
dade (desde 2000). Conexões em Psicomotricidade: TransPsicomotricidade 
– Entre, através e além da Educação e da Clínica (org.), 2019.

Edgilson Tavares Araújo, administrador, professor da Escola de Admi-
nistração daUFBA, na área de Administração Pública e Gestão Social. 
Atua como Diretor de Extensão da Associação Nacional de Ensino e 
Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP), e como Coordenador Esta-
dual de Assistência Social da Federação das APAEs do Estado da Bahia.

Eliana Yunes, foi professora associada da PUC-RJ (1975-2017). Tem 
estudos nas áreas de artes, educação, políticas públicas, comunicação e 
teologia, e é consultora de instituições públicas e privadas para forma-
ção de leitores em perspectiva interdisciplinar. Criou para a Biblioteca 
Nacional o Programa Nacional de Leitura (Proler), é assessora do Cer-
lalc/Unesco e co-fundadora da Cátedra Unesco de Leitura PUC-RJ.

Eliane Soares, psicóloga, livre-pesquisadora do Ateliê de Humanida-
des, com formação em Psicologia pela UFRJ, em Psicanálise pela Socie-
dade de Psicanálise Iracy Doyle e em Arte-terapia em “O Ateliê”. Atuou 
como Psicóloga concursada da Secretaria de Justiça, no DEGASE, reali-
zando atendimento a adolescentes em conflito com a lei, bem como a 
seus familiares.

Eliane Veras Soares, Socióloga, professora titular da Universidade Fe-
deral de Pernambuco.

Elias de Oliveira Sampaio, Atualmente é Economista Classe Especial 
do Ministério da Economia. Pesquisador em Pós-Doutoramento em Ad-
ministração pelo NPGA/EAUFBA. Autor do Livro Dialogando com Celso 
Furtado (2019) e Política, Economia e Questões Raciais – A Conjuntura e 
os Pontos Fora da Curva, 2014-2016 (2017) . Foi Visiting Scholar no De-
partamento de Planejamento Urbano da Luskin Escola de Negócios Pú-
blicos da UCLA – EUA (março/junho de 2020). Secretário da Secretaria 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI) do Governo do Estado da 
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Bahia (2011/2014), Diretor Presidente Companhia de Processamento 
de Dados do Estado da Bahia - Prodeb (2008/2011), professor visitante 
do Mestrado em Politicas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desen-
volvimento Regional da UNEB e colaborador do Núcleo de Pós-Gradua-
ção em Administração da UFBA (NPGA).

Elisa Reis, socióloga, professora do PPGSA-IFCS-UFRJ. É membro da 
Academia Brasileira de Ciências e da Academy of Science for the Deve-
loping World (TWAS). Co-autora de Um Manifesto pelo Progresso Social 
Ideias para uma sociedade melhor, Lisboa: Fundação Gulbenkian, 2020.

Elizabeth Matos Ribeiro, professora da Escola de Administração da 
UFBA. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos Conjun-
turais em Administração-NEC. Administração pública contemporânea e 
as singulariedades brasileiras (organizadora), EDUFBA, 2016.

Emmanuel Rapizo Caldas, Doutorando em ciência política no IESP-
-UERJ. Possui mestrado em sociologia e antropologia e graduação em 
ciências sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalha no 
cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do 
estado do Rio de Janeiro.

Felipe Addor, professor adjunto e Diretor do Núcleo Interdisciplinar 
para o Desenvolvimento Social (Nides/UFRJ), órgão suplementar do 
Centro de Tecnologia, e pesquisador-extensionista do Núcleo de Soli-
dariedade Técnica (Soltec/UFRJ). É docente permanente do Programa 
de Pós-Graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social (PPG-
TDS/Nides/UFRJ). Incubadoras tecnológicas de economia solidária: Con-
cepção, metodologia e avaliação (com Camila Laricchia), EdUFRJ, 2018.

Felipe de Brito e Cunha, Doutorando em Ciências Politicas pelo ISC-
TE-IUL, residente em Lisboa. Mestre em Economics for Transition pela 
Schumacher College, Pesquisador sobre Economia do Bem Comum. 
Autor do livro Economia Colaborativa: recriando significados coletivos.

Felipe Maia G. da Silva, sociólogo, professor e pesquisador do depar-
tamento de Ciências Sociais da UFJF. Atua nas áreas de Teoria social, 
pensamento social brasileiro e sociologia política. Coordena o projeto 
de pesquisa “Crises e críticas: intelectuais, teoria e processos sociais”, 
com recursos da Fapemig. Uma democracia (in)acabada: Quadros e bordas 
da soberania do povo com Pierre Rosanvallon (com Magnelli, A. e S. Lin-
doberg da S. Campos), Ateliê de Humanidades, 2019.

Flávia Lessa Barros, professora do ELA/ICS, UNB. Coordena o Núcleo-
-Rede de Estudos e Pesquisas sobre Desenvolvimento e Democracia na 
América Latina. Coordena o GT Integración Regional, Geopolítica y De-
sarrollo – ALAS. “Latino-americanismos, campos de produção e difusão 
de conhecimento e informação sobre a ‘América Latina’ – mapeamento 
preliminar do caso brasileiro” REALIS Vol.7, Nº1, 2017 (com L. Tavo-
laro).
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Frans Verhelle, Licenciado da faculdade de psicologia e pedagogia da 
universidade de Lovaina(Bélgica) Mestrado em fillosofia e teologia. Pre-
sidente da PODES da Diocese De Ruy Barbosa, Pastoral dos Direitos das 
Pessoas com Limitações, Diretor de Centros de Apoio para pessoas com 
limitações de Tapiramutá, Mundo Novo e Pintadas. Psicodiagnóstico e 
Educação Especial para alunos com limitações.

Gildásio Santana Júnior, professor adjunto da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB) e Tutor do Programa de Educação Tutorial 
em Ciências Econômicas da UESB (PET – Economia) . Tem experiência 
na área de Economia, com ênfase em História do Pensamento Econô-
mico e Economia Política.

Irlys Alencar Firmo Barreira, professora Titular de Sociologia do PPGS 
da UFC, pesquisadora 1 B do CNPq e líder do Grupo de Pesquisa Lide-
ranças, representações e práticas políticas do Diretório de Pesquisa do 
CNPq. Imagens ritualizadas, apresentação de mulheres em cenários políti-
cos, Pontes, 2008. 

Islandia Carvalho, Pesquisadora e Docente de Pós-Graduação em Saú-
de Pública do Instituto de Pesquisas Aggeu Magalhães -Fiocruz Per-
nambuco. Vice Lider do Grupo de pesquisa em Economia Politica da 
Saúde-UFPE. Coordenadora Grupo de pesquisas Saberes e Práticas em 
Saúde-Fiocruz-PE e Coordenadora Executiva do Observatório Nacional 
de Saberes Tradicionais e Práticas Integrativas e Complementares.

Itamar Lages, Enfermeiro, Sanitarista, Mestre em Saúde Coletiva. Pro-
fessor da Universidade de Pernambuco. Atualmente exerce a Coordena-
ção do Programa de Residência em Saúde da Família do Campo. 

Izabel Cristina Petraglia, pedagoga, psicóloga, doutora em Educação e 
pós-doutorada pelo Centre Edgar Morin da EHESS, Paris. Professora do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de 
São Paulo. Coordenadora do GEPEC – Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Complexidade-CNPQ. Pensamento Complexo e Educação. Ed. Livraria da 
Física. SP. 2013.

Jaime Amorim, Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra em Pernambuco (MST-PE) e membro da Coordenação Via 
Campesina Internacional.

Janssen Felipe da Silva, professor Associado III do Centro Acadêmico 
do Agreste (CAA) da UFPE nos Cursos de licenciatura em Pedagogia e 
Intercultural Indígena. Professor Permanente dos Programas de Pós-
-graduação em Educação do Centro de Educação (CE) e em Educação 
Contemporânea do CAA. Coordena o Grupo de Estudo Pós-Coloniais 
e Teoria da Complexidade em Educação. Editor Chefe da Revista Inter-
ritórios.
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Jeová Torres Silva, professor efetivo do Centro de Ciências Sociais Apli-
cadas da Universidade Federal do Cariri (CCSA/UFCA), do Mestrado 
Multidisciplinar em Desenvolvimento e Gestão Social (PDGS) da UFBA 
e do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UECE, 
além de pesquisador do Laboratório Interdisciplinar de Estudos em 
Gestão Social (LIEGS/UFCA). Pesquisa Economia do Compartilhamen-
to, Economia Solidária, Gestão Social e Desenvolvimento Territorial.

João Joaquim de Melo Neto, líder comunitário e empreendedor social, 
fundador e coordenador do Banco Palmas, o primeiro banco comunitá-
rio de desenvolvimento do Brasil, e do Instituto Palmas de Desenvolvi-
mento e Socioeconômica Solidária. Vive no Ceará e trabalha com eco-
nomia solidária em treze comunidades do Nordeste e do Centro-Oeste.

João Martins Tude, professor adjunto e vice-diretor da Escola de Ad-
ministração da UFBA. Na linha dos estudos críticos e epistemológicos 
da Administração, pesquisa temas como gestão de processos de desen-
volvimento sócio-territorial, economia solidária, políticas públicas, ad-
ministração política e organizações internacionais e governança global.

Joanildo Burity, Doutor em Ciência Politica. Pesquisador titular da 
Fundação Joaquim Nabuco. Professor dos Programas de Pós-graduação 
em Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Pernambu-
co. Interesse em religião e política, globalização, identidade e cultura.

Jorge Ventura de Morais, Professor do Programa de Pós-Graduação em 
Música e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal de Pernambuco.

José Paulo Silva Oliveira, artista visual, articulador cultural , formado 
em Arquitetura pela UFPE. Realizou várias mostras artísticas e eventos 
culturais. Trabalha com diversas linguagens , dando ênfase na experi-
mentação tridimensional.

José Vicente Tavares dos Santos, Sociólogo, Professor Titular do De-
partamento de Sociologia, aposentado; Secretario Regional da SBPC – 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (2015-2019); Membro 
do Comitê Executivo da ISA – Associação Internacional de Sociologia 
(2006-2010).; Presidente de ALAS – Associação Latino-americana de 
Sociología (2003-2005); Presidente da SBS – Sociedade Brasileira de 
Sociologia (1998-2001). Publicou vários livros e artigos científicos em 
revistas nacionais sobretudo sobre os temas das violências e conflituali-
dades e sociologia da América Latina.

Juliana Notari, Artista visual e pesquisadora na área de Artes – douto-
randa e mestre em Artes Visuais pelo PPGARTES/UERJ e graduada em 
Artes Visuais pela UFPE –, trabalha com as mais diversas linguagens 
(vídeo, performance, instalação, fotografia e outras) com abordagem ex-
perimental e multidisciplinar.
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Juliana Simões Speranza, Mestre em desenvolvimento, agricultura e 
sociedade pelo CPDA/UFRRJ. Pesquisadora e ambientalista na luta con-
tra as mudanças climáticas e promoção da segurança alimentar. Atua 
faz mais de 15 anos com essas duas agendas, mobilizando processos e 
pessoas para o bem viver.

Lara Facioli, socióloga, professora Adjunta da UFRG (FURG/RS), pro-
fessora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Universidade Federal de Pelotas (PPGS/UFPEL) e coordenadora o Grupo 
de Pesquisa em Sociologia Digital (CNPQ). Temas de pesquisa e atua-
ção são: gênero, sexualidade, subjetividades, diferenças, mídias digitais, 
educação, educação e diferenças, sociologia digital.

Laura António Nhaueleque, moçambicana de língua Makhuwa viven-
do em Recife, com doutorado em Relações Interculturais pela Universi-
dade Aberta de Lisboa e interesses na questão da paz e direitos huma-
nos, sobretudo em África. Tenho publicações sobre violação dos direitos 
humanos pela polícia moçambicana (Debates Insubmissos, 2019) e 
direitos humanos nas constituições de Moçambique (livro da Oxfam 
Moçambique, 2018).

Leonardo Prates Leal, professor do curso de Administração da UFAL e 
coordenador da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (ITES/
UFAL). Coordenador de projetos de pesquisa e desenvolvimento tec-
nológico nos temas da economia social, bens comuns, gestão social e 
políticas públicas.

Luca Bussotti, Sociólogo italo-moçambicano, com PHD em Sociologia 
do Desenvolvimento pela Universidade de Pisa (Itália, 2001), atualmen-
te é Professor Associado Visitante do PPGS/UFPE. Tem várias publica-
ções em estudos africanos e culturais, entre as quais Short Reflections of 
the History of African Communication (Historia y Comunicación Social 
2015) e Minoranze e multiculturalismo nell’Italia contemporanea (Ibis, 
2013).

Luciano Dias, graduado em Filosofia, psicanalista, Membro do Ebep-
-Rio; Pós-doutorando em Psicologia (UFRRJ); Pesquisador bolsista Ca-
pes; Membro da Diretoria do Instituto de Estudos da Complexidade 
(IEC).

Luis Felipe Coimbra Costa, doutorando pela Coppe UFRJ, coordenador 
da linha de pesquisa Governo do Laboratório do Futuro, membro do La-
boratório Ludes e pesquisador visitante do Laboratório de Jogos do Ins-
tituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal. Realiza projetos na área de 
gamificação, autorregulação da aprendizagem e sala de aula invertida. 
É um dos fundadores do Espaço Rio Hacker Maker Space, foi Coordena-
dor de Inovações Tecnológicas e Diretor de Governança e Sistemas de 
Informação da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Governo Brasileiro.
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Luiz Alberto Machado Fortunato, engenheiro, professor aposentado 
do CEFET-RJ, 45 anos de carreira no setor elétrico brasileiro, doutor e 
mestre pela UFRJ. Pesquisador em complexidade aplicada à gestão e 
governança empresarial e institucional. Colaborador do IEC.

Luiz Alberto Oliveira, cosmólogo (CBPF/UFRJ), Filosofia e Arte. Cura-
dor do Museu do Amanhã, membro fundador e do Conselho Consultivo 
do IEC.

Luiz Jorge Werneck Vianna, sociólogo, professor/pesquisador do De-
partamento de Sociologia e Política da PUC-RJ, coordenador do Centro 
de Estudos Direito e Sociedade (CEDES), ex membro do Conselho Con-
sultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias, do Conselho Nacio-
nal de Justiça. A revolução passiva: iberismo e americanismo no Brasil 
(1997).

Maicon Pereira da Cunha, Mestre e Doutor em Teoria Psicanalítica 
(PPGTP-UFRJ). Membro associado do Círculo Psicanalítico do Rio de 
Janeiro. Diretor clínico e supervisor no Instituto de Estudos da Comple-
xidade-RJ. Professor de Psicologia da Universidade Estácio de Sá.
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Série: Metamorfoses do Dom

Vivemos em um mundo de utilitarismo radicalizado, em que tudo 
parece partir do auto-interesse e do cálculo utilitário. Na contracorrente, 
a série Revoluções do dom publica livros que sistematizam, defendem ou 
projetam modos de vida anti-utilitaristas (ou, ao menos, não utilitaris-
tas), geradores de experiências de liberdade, solidariedade, justiça e bem 
viver. Aposta-se aqui em propostas clássicas e contemporâneas que arti-
culam teoria e prática com o intuito de gerar florescimentos individual e 
socialmente virtuosos: o convivialismo, a ética das virtudes, a sociologia 
do amor, a ética do cuidado, a política do reconhecimento, a economia 
plural, a gestão solidária, a ecologia política etc. Esta série busca assim 
convergências entre o paradigma do dom e outros paradigmas teóricos, 
afetivos, éticos, políticos e ecológicos, que possuam um potencial gene-
rativo de um ponto de vista social, individual e institucional.

Direção da Série

Paulo Henrique Martins – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

André Magnelli – Ateliê de Humanidades

Livros publicados

1. Itinerários do dom: teoria e sentimento – Paulo Henrique Martins

Nos textos aqui reunidos, Paulo Henrique Martins, líder da sucursal iberolati-
noamericana do M.A.U.S.S., dedica-se a expor a força teórica transdisciplinar e 
o potencial ético-político do Ensaio; para tanto, percorre os itinerários do dom. 
Itinerário, antes de tudo, de uma teoria e metodologia, que revela o dom como 
autêntico (anti)paradigma primordial; mas itinerário também de uma difusão, 
recepção e tradução para realidades como a do Brasil, onde o antiutilitarismo 
francês se encontra com a situação pós-colonial; e, por fim, itinerário de uma 
experiência, de uma forma de ação e sentimento que assume o político e re-
conhece o papel do associativismo para que o social e o individual floresçam 
simultaneamente.

2. Solidariedade e organizações: pensar uma outra gestão – Genauto C. de 

França Filho & Philippe Eynaud

Este livro parte de um diagnóstico crítico sobre a dupla insustentabilidade 
que tem caracterizado a dinâmica do desenvolvimento das sociedades con-
temporâneas: a crise ambiental e o aumento das desigualdades. Após salientar 
como a solidariedade foi invisibilizada na construção do conhecimento sobre 
as organizações e gestão, ele explora a emergência de práticas organizacionais 



inovadoras visando responder aos dilemas dessa dupla insustentabilidade. São 
os desafios e potencialidades contidos numa outra economia que nos convi-
dam a refletir sobre uma outra gestão.

3. Segundo Manifesto Convivialista: por um mundo pós-neoliberal – Inter-

nacional convivialista (este livro)

4. Teoria antiutilitarista da ação: fragmentos de sociologia geral – Alain 

Caillé (no prelo)

5. Sociologia do amor: ágape na vida social – Gennaro Iorio (no prelo)
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