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Resumo

Uma das ideias centrais pelas quais a noção moderna de sujeito tem sido definida, a
liberdade, investe-se como um dos fundamentos centrais para a rejeição da teleologia
na ordem moral moderna. No entanto, a ideia do eu autónomo, ontologicamente anterior aos seus papéis e relações socialmente dados expressa uma tendência para gerar
formas de individualismo radical e atomístico, cuja insularidade compromete os modos
mais básicos de cooperação social.
Apresentada pela primeira vez em Conditions of Liberty (1994), uma das suas últimas
obras publicadas, a metáfora do mobiliário modular é escolhida por Gellner para
repensar a tensão entre individualismo e comunidade. Contudo, apesar de se intuir
o efeito pretendido como representação da abertura de múltiplas possibilidades do
“homem modular”, não podemos deixar de perguntar: porquê modular? Escolhida a
modularidade, porquê a comparação com o mobiliário e não outro tipo de modularidade? E, não menos importante, modular para quem? Estas são questões que não ficam
respondidas se permanecermos apenas no texto de 1994 ou no espaço de reflexão e
comentário ao pensamento de Gellner. Sendo um conceito novo, inusitado, não é sem
perplexidade que se constata não haver um estudo dedicado, primariamente, à compreensão do conceito gellneriano de “homem modular”.
A hipótese que se considera aqui é a de que a concepção modular dos indivíduos denota, pelo menos, uma noção ambígua da liberdade moderna. Ela aponta para uma
abertura de múltiplas possibilidades que desvinculam os indivíduos de anteriores amarras sociais, mas manifesta-se, ao mesmo tempo, como um requisito de constante adaptação. Como adaptação, será liberdade? Para explorar esta hipótese, seguiram-se três
objectivos de investigação. Primeiro, compreender o conceito geral de modularidade,
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percebendo que não há uma “modularidade” no singular, mas “modularidades” no
plural. Segundo, fazer a reconstituição do conceito gellneriano de “homem modular”
a partir da compreensão do papel da metáfora, do estudo do amplo arco das obras de
Gellner acerca da modernidade, e da percepção do eco na recepção crítica do conceito
que até agora se pode encontrar. E, por último, trazer para a reflexão a dimensão do
trabalho como a mais relevante para pensar a liberdade sob a condição modular.
Palavras-chave: Homem Modular, Modularidade, Liberdade, Trabalho.

Abstract

One of the central ideas by which the modern notion of subject has been defined,
freedom stands out as a paramount foundation for the rejection of teleology in the
modern moral order. However, the idea of the autonomous self, ontologically prior to
its socially given roles and relationships, leans towards forms of radical and atomistic individualism, whose insularity compromises the most basic modes of social cooperation.
Expressed for the first time in Conditions of Liberty (1994), one of the author’s last published works, modular furniture becomes Gellner’s metaphor to rethink the tension
between individualism and community. Yet, despite the intuitive meaning and possible
intended effect in showing the opening of multiple possibilities of “modular man”,
we have to ask: why modular? Having chosen modularity, why the comparison with
furniture and not another type of modularity? And, last but not least, modular for
whom? These questions are not answered if we stay only in the 1994 text one cannot
but be perplexed by the absence of a fully dedicated study to the understanding of the
Gellnerian concept of “modular man”. The hypothesis under consideration here is
that the modular conception of individuals denotes, at least, an ambiguous notion of
modern freedom. It points to an opening that unties individuals from previous social
chains, but at the same time it manifests itself as a requirement for constant adaptation.
As adaptation, is it freedom? To explore this hypothesis, three research objectives were
pursued. First, to understand the general concept of modularity, only to find that there
is no “modularity” in the singular, but “modularities” in the plural. Second, to reconstitute the Gellnerian concept of “modular man” through the understanding of the
role of metaphor, the wide range of Gellner’s works on modernity, and the echo in the
critical reception of the concept until now. And, finally, to bring to reflection work as a
key dimension for thinking freedom under the modular condition.
Keywords: Modular Man, Modularity, Freedom, Work.
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Introdução
Alcançada pela eliminação de obstáculos ou pela libertação de
impedimentos, amarras ou vínculos externos, a liberdade individual é
talvez a maior conquista da modernidade. Sob esta perspectiva, “[ser]
livre é ser desimpedido, é, na sua acção, depender apenas de si mesmo”, escreve Charles Taylor, acrescentando que, assim concebida, “a
liberdade não tem sido apenas uma mera nota de rodapé, mas uma das
ideias centrais pelas quais a noção moderna de sujeito tem sido definida” (Taylor, 1979: 155, trad.).
O mesmo Taylor explica, noutro lugar, a relevância de tal centralidade. Passando a ser tanto a principal propriedade dos indivíduos, que
“assim consentem e constituem a sociedade”, como a condição que
lhes permite serem “os artífices que constroem o seu próprio mundo
social”, a liberdade investe-se como um dos fundamentos centrais para
a rejeição da teleologia na ordem moral moderna. A conjectura sobre
o benefício de a sociedade ter como farol um ideal de vida boa, ou
a possibilidade de o interesse colectivo da comunidade ter primazia
face ao interesse individual são fortemente rejeitados porque são tidas,
refere Taylor, como uma limitação à liberdade de os indivíduos poderem determinar as suas vidas e construírem as suas próprias sociedades
(Taylor, 2004: 80).
E, no entanto, a perspectiva do eu autónomo, ontologicamente anterior aos seus papéis e relações socialmente dados, e só assim capaz
de pensar e escolher em consciência por si mesmo, também não tem
escapado incólume ao julgamento da crítica. O problema da apelidada “visão liberal do eu”1, manifestada, de resto, nos vários braços do
projecto da Razão (da filosofia das Luzes à teoria dos direitos, do liberalismo à economia clássica), é a sua tendência para gerar formas de
individualismo radical e atomístico, cuja insularidade compromete os
modos mais básicos de cooperação social.
Com o conceito de “homem modular”, Ernest Gellner – mais conhecido como um dos principais teóricos do Nacionalismo, reconheci1. Como alega Kymlicka a expressão torna-se conhecida desta maneira com Rawls, que assim
sumariza a perspectiva do eu como sendo anterior aos fins (2002: 221).
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do, por outros, como um grande pensador sobre a modernidade – desafia-nos a repensar a tensão entre individualismo e comunidade, numa
tentativa de encontrar o ponto de equilíbrio que preserva a condição de
liberdade, sobrevivendo à crítica da insularidade.
Apresentada pela primeira vez em Conditions of Liberty (1994),
uma das suas últimas obras publicadas, a imagem do mobiliário modular é escolhida por Gellner para ilustrar a diferença entre os indivíduos
da antiga e da moderna sociedade. Entre o antigo e moderno estilo de
mobiliário diferem as possibilidades oferecidas pelo segundo. Podemos comprá-lo às peças, sem sermos forçados a adquirir a estrutura
inteira. Podemos depois movê-las, reconfigurá-las ou até descartar algumas delas, conforme mudem as circunstâncias. Nestas mudanças e
ampla possibilidade de escolha, está, por princípio de engenharia e de
design, mantida a coerência funcional e estética. Tudo depende das
necessidades do utilizador e é ele que decide como usar.
Tal como o mobiliário, assim é o homem na sociedade moderna.
O homem modular é livre de pensar, de agir, de se associar com e desassociar de quem quiser, sem que isso represente uma desobediência à
estrutura social. Ele é modular, também, porque, enquanto produto da
sociedade do crescimento perpétuo e respectivo imperativo da inovação, ele tem a capacidade de desempenhar uma ampla diversidade de
tarefas, adaptando-se à constante disrupção ocupacional.
“Uma imagem vale mil palavras”, diz o conhecido adágio popular.
Mas, apesar de se poder intuir o efeito pretendido na representação da
abertura de múltiplas possibilidades, não podemos deixar de perguntar:
porquê modular? Escolhida a modularidade, porquê a comparação com
o mobiliário e não outro tipo de modularidade? E, não menos importante, modular para quem?
Estas são questões que não ficam respondidas se permanecermos
apenas no texto de 1994, onde pela primeira vez surge a metáfora modular. Não só a metáfora não é realmente enquadrada, para que se possa
claramente compreender a adequação ao que o conceito quer demarcar,
como é difícil ter acesso à concepção que Gellner faz da moderna subjectividade. Tal compreensão implica entrar na vasta obra gellneriana
acerca da modernidade.
As questões não são grandemente respondidas, também, no espaço
de reflexão e comentário ao pensamento de Gellner. Sendo um conceito novo, inusitado, não é sem perplexidade que se constata não haver
um estudo dedicado, primariamente, à compreensão do conceito gellneriano de “homem modular”. A norma, salvo raras excepções, consiste em referências esparsas, que rasam a superfície, dando sobretudo
nota, com anuência, de que a modularidade dos indivíduos é sinónimo
de liberdade, enfatizando a liberdade de associação. Não se interroga,
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para além disso, como é que a liberdade pode derivar da capacidade de
adaptação. “Os indivíduos modernos como criaturas ‹‹modulares›› (...)
são, tal como as peças de mobiliário modular, variáveis e adaptáveis às
condições e oportunidades em constante mudança do mundo moderno”
escreve, num verbete sobre a Sociedade Civil, um dos editores de uma
das antologias dedicadas ao pensamento social de Gellner (Malešević
e Malešević, 2010: 405, trad.). E não há hesitação?
A hipótese que se considera aqui, deste modo, é que a concepção
modular dos indivíduos denota, pelo menos, uma noção ambígua da
liberdade moderna. Ela aponta para uma abertura de múltiplas possibilidades que desvinculam os indivíduos de anteriores amarras sociais,
mas manifesta-se, ao mesmo tempo, como um requisito de constante
adaptação. Como adaptação, será liberdade?
Para explorar esta hipótese, seguiram-se três objectivos de investigação. Primeiro, compreender o conceito geral de modularidade,
percebendo que não há uma “modularidade” no singular, mas “modularidades” no plural. Segundo, fazer a reconstituição do conceito
gellneriano de “homem modular”, a partir da compreensão do papel
da metáfora, do estudo do amplo arco das obras de Gellner acerca da
modernidade, e da percepção do eco na recepção crítica do conceito
que até agora se pode encontrar. E, por último, trazer para a reflexão a
dimensão do trabalho como a mais relevante para pensar a liberdade
sob a condição modular. Sendo tão escassamente abordada pelos que
pensam sobre Gellner, a dimensão do trabalho faz-nos questionar: a
modularidade dos indivíduos pressupõe que se exista para funcionar?

1. Modularidade
1.1. Um conceito hot e transdisciplinar
“Há algo de muito atraente nos dispositivos modulares – uma elegância que vem da capacidade de manipular engenharia complexa através de uma série de cliques” (Ricker, 2015, trad.). Para o vice-editor da
publicação de ciência, tecnologia, arte e cultura The Verge, são várias
as razões da atractividade da modularidade: um sentimento de “estar
em controlo”; a possibilidade de personalização que faz do aparelho
um objecto único, que se aproxima de algo que a própria pessoa construiu; a simplicidade e facilidade de reparação, evitando deitar tudo
fora, quando só uma das partes se avaria.
Todas estas razões constituem a “promessa” do Fairphone, “o
primeiro telefone modular” construído “a pensar na possibilidade de
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reparação”, como se pode ler no website da marca com o mesmo nome
(fairphone.com). E não é só que se pode reparar. O aparelho pode ser
reparado pelo próprio utilizador, usando apenas a pequena chave-de-fendas que acompanha o kit inicial. A estratégia – óbvia, em termos
de sustentabilidade, “irracional”, em termos de mercado – de desenhar
a longevidade, modularizando o objecto, é simples: contrariar uma
agressiva tendência de obsolescência programada, que se instala quer
através de (micro) avanços da tecnologia em alguns dos componentes,
quer através da impossibilidade de substituir ou reparar peças numa
estrutura integral e blindada, quer através dos muito aproveitados factores estéticos e de novidade.
Sendo ainda um duelo entre David e Golias, a visão da Fairphone parece cada vez mais acertada. Depois do escândalo da Apple em
20182 (Gibbs 2018), que veio revelar a nudez do rei que raros decisores
tinham, até muito recentemente, a coragem de publicamente denunciar,
ela prenunciou, em 2013, o que virá a ser o novo direito europeu da sociedade de consumo do século XXI. Como resistência à imposição de
compra por obsolescência artificialmente gerada, 2021 será o ano em
que se instaura o “direito a reparar” (Rankin 2020).
Mas nem só da “modularidade de uso” dos produtos, como a designam Baldwin e Clark (2003: 152), se faz a atractividade do conceito
modular. Que a modularidade é atraente pode ser observado nos cada
vez mais diversos discursos modulares que emergiram nas últimas décadas do séc. XX e que continuam a expandir-se no XXI. Filosofia
da Mente, Biologia Evolutiva, Ciência de Computadores, Processos
de Produção, Gestão Organizacional e Estudos da Cultura são alguns
exemplos da transdisciplinaridade resultante da introdução dos princípios modulares nos discursos e práticas profissionais em vários e distintos campos de actuação.
De modo geral, a modularidade serve para descrever “as relações
específicas entre um sistema global e os seus componentes particulares”, “partes mais pequenas (módulos), que se encaixam entre si numa
arquitectura de sistema pré-definida” (Russell, 2012: 257, trad.). O que
distingue um sistema modular de um sistema integral é a flexibilidade
conseguida pelas múltiplas reconfigurações possíveis de módulos que
são padronizados, substituíveis e passíveis de ser adicionados uns aos
outros. Eles são suficientemente independentes e auto-suficientes, na
medida em que, em termos de funcionamento interno, são como que
uma “caixa-negra”. E, ao mesmo tempo, salvaguardam a integridade
do sistema por meio de uma interdependência que é garantida pelo
único requisito de padronização – a padronização das suas interfaces
2. Concretamente, o “ataque” cirúrgico e obscenamente evidente de obsolescência programada,
emitida a partir de uma actualização obrigatória de software.
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de conexão.
Ainda dentro da descrição geral, há uma observação de Schilling
que não é menos interessante. Assumindo a modularidade como um
“conceito geral de sistemas” – “um continuum que descreve o grau em
que os componentes do sistema podem ser separados e recombinados”
(Schilling, 2003: 172, trad.) –, ela clarifica dois aspectos importantes.
Primeiro, que em todos os sistemas pode ser observado algum grau
de modularidade, na medida em que quase todos eles têm pelo menos
alguns componentes que podem ser separados e recombinados (2003:
176) Segundo, ainda que a flexibilidade seja um dos principais benefícios dos sistemas modulares (porque aumenta as possibilidades de novas configurações), isto não significa que a tendência de modularização
de um sistema tenha uma só direcção. “Nem todos os sistemas migram
em direcção a um aumento de modularidade”, ressalva Schilling, “alguns parecem seguir um caminho de maior integração” (2003: 173).
Todavia, se, no nível mais abstracto, a modularidade refere simplesmente o grau com que os componentes de um sistema podem ser
separados e recombinados, na multiplicidade teórica e prática com que
tem vindo a ser empregada, observa-se que o conceito é usado de diferentes maneiras e aplicado a diferentes unidades de análise. Ou seja, no
campo descritivo e de compreensão, pode dizer-se que não há “modularidade” no singular, mas “modularidades” no plural.
Na Filosofia da Mente, por exemplo, a modularidade de certas
partes da mente, como os processos visuais e linguísticos, é uma hipótese admitida para defender a posição de que o que sabemos (ou
desejamos) não muda o que vemos (Mandelbaum, 2019: 1). Ilustração desta hipótese é a famosa ilusão óptica Muller-Lyer, composta por
três setas em série vertical, onde o que varia é apenas a orientação das
pontas (para dentro ou para fora). Apesar de se saber que as três linhas
horizontais das setas têm exactamente o mesmo comprimento, não se
consegue “ver” dessa maneira. Tal dissonância acontece por causa do
“encapsulamento de informação” naquelas faculdades mentais – a “essência da sua modularidade”, segundo Jerry Fodor, autor da obra pioneira The Modularity of Mind (1996) (cit. em Schilling, 2003b: 204)
– e que determina que toda (ou a maioria) da informação necessária
ao processamento está contida no módulo, prescindindo de interacção
com informação de outras partes da mente.
Na área da Biologia Evolutiva, o conceito de modularidade é aplicado para descrever a capacidade que um sistema biológico tem de
ser decomposto em módulos, que podem, cada um deles, evoluir em
caminhos independentes dos restantes. É, por isso, considerada como
uma propriedade importante na facilitação da evolução de diversidade
morfológica. No entanto, onde há maior ambiguidade é naquilo que se
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entende ser um módulo num sistema biológico. Como refere Schilling,
a categoria de módulo poder usada para referir “organismos que têm
uma estrutura indeterminada”, a “reutilização de estruturas homólogas ao longo de indivíduos e espécies”, um “componente (subunidade)
morfológico de um organismo total”, ou a “conjugação de componentes de nível inferior que são capazes de agir em conjunto para desempenhar uma função” (2003b: 205-7)
Idêntica capacidade de decomposição de um sistema em partes
que podem evoluir de forma independente, mantendo a possibilidade de funcionar como uma totalidade coesa é observada na área de
Sistemas de Informação e na Indústria dos Computadores. Para Baldwin e Clark, a adopção da configuração modular como um princípio
de produção está, aliás, no centro dos extraordinários avanços neste
sector. “É a modularidade”, sublinham, “mais do que a velocidade de
processamento e comunicação ou qualquer outra tecnologia” (Baldwin
e Clark, 2003: 149, trad.), a responsável pelo ritmo acelerado de mudança e inovação, alcançados através da flexibilidade adquirida pela
decomposição de produtos e processos que são desenhados e produzidos de modo independente.
Enquanto redução da complexidade nos processos de produção,
o princípio modular tem, como também reconhecem Baldwin e Clark,
“uma longa história” (2003: 151). São vários os exemplos de decomposição dos processos de produção industrial, resultantes, maioritariamente, da necessidade de produção em massa. Pense-se, por exemplo,
na indústria automóvel, onde os vários componentes de um carro podem ser produzidos de modo independente em fábricas diferentes, sendo agregados apenas no final. Mas o que é verdadeiramente decisivo no
sucesso ou insucesso da modularidade nos sistemas de informação ou
nos processos de produção é uma característica que, à primeira vista,
pode não ser notada. De acordo com Baldwin e Clark, a facilidade e
flexibilidade percepcionadas da modularidade escondem a dificuldade
enormemente acrescida no desenho e concepção de sistemas modulares. Quem concebe um sistema modular “tem de especificar as regras
antecipadamente” (2003: 152). Regras de arquitectura que especifiquem módulos e funções exactas, regras que descrevam interfaces e
modos de interação e regras de testagem e conformidade só são possíveis de definir antecipadamente se quem concebe o sistema detiver
um grande conhecimento sobre o funcionamento interno do produto ou
processo de produção (idem).
Apesar desta dificuldade, as vantagens do recurso à modularidade no fabrico de produtos têm criado um espaço de conjectura teórica
sobre a possibilidade da extensão do conceito aos próprios modelos
organizacionais. A hipótese postulada é a “existência de um efeito es-
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pelho entre a constituição de um produto e a da organização que o
produz: um produto modular seria fabricado por uma organização modular” (Jacob, 2011: 81, trad.). No entanto, ainda que sedutora, diz
Jacob, a ideia parece não ter conseguido validação. No debate sobre
qual a forma organizacional mais pertinente para a concepção e produção de um sistema ou produto modular, parece haver um consenso:
“a coordenação de processos e de conhecimento organizacionais no
seio de um processo de concepção modular não se realiza ela mesma
graças à estrutura de interfaces padronizados” (Jacob, 2011: 86, trad.).
Ou seja, poderá haver modularização de alguns processos ou unidades
na organização, contudo, a coordenação da resposta organizacional não
depende apenas do princípio de interação basilar da modularidade (a
interação por meio de ligações padronizadas). Tal resposta terá de ter,
necessariamente, uma função que efectue a integração sistémica.
Um outro uso da modularidade pode ser visto na área de Estudos
da Cultura. Em Modular America (Blair 1988), a modularidade surge
como “um conceito para análise cultural” de instâncias que vão desde
a educação (currículo académico), à indústria (linha de montagem), à
arquitectura (arranha-céus), à música (jazz), à literatura (poesia de Walt
Whitman), ao desporto (futebol americano), à legislação (leis de posse
de terra), até à religião (separação estado-igreja). O argumento de Blair
é o de que, apesar das origens e usos do termo poderem não ter tido
origem nos Estados Unidos, é possível “traçar o papel das estruturas
modulares na emergência de um distintivo modo de vida americano”
(1988: 4, trad.), que contrasta e substitui as antigas estruturas sociais
europeias. Às estruturas totais, rígidas e hierárquicas do Velho Continente, opõe-se, alega Blair, um princípio de organização modular, que
se caracteriza por ser aberto, anti-hierárquico e assente na liberdade de
escolha, na medida em que o todo é feito de partes (módulos) que, por
serem substituíveis e/ou recombináveis, são “sistemicamente equivalentes”.
Modularização de partes da mente, propriedade importante na
facilitação da evolução de diversidade morfológica, princípio de produção e de concepção de sistemas ou conceito de análise cultural. O
que têm em comum estes exemplos de modularidade? De acordo com
Schilling (2003b), embora haja diferenças nos usos e aplicações nos
diversos campos teóricos, há, todavia, algumas propriedades comuns.
A “decomponibilidade” é, por princípio, a propriedade que distingue os sistemas integrais dos modulares. De outro modo, não se poderia conceber que um sistema fosse composto por partes separáveis
entre si. Contudo, apesar de estar presente nos usos das várias disciplinas, ela manifesta-se, diz Schilling (2003b: 212), em termos de graus.
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Se nas estruturas sociais, nos produtos ou nos sistemas tecnológicos ser
decomponível se refere à efectiva separação das partes constituintes da
totalidade, na mente ou em organismos biológicos a decomponibilidade refere-se, sobretudo, à possibilidade de se delinear (distinguir) um
módulo de outro.
Para além da capacidade de o sistema se decompor em partes,
Schilling elenca, ainda, outras propriedades cuja ocorrência é, nas
várias disciplinas, recorrentemente assinalada (2003b: 211-2): seja a
“especificidade de domínio”, ou especialização de função; seja a “hierarquia aninhada”, que se assemelha ao princípio de configuração de
um fractal (cada módulo é composto de outros módulos); seja a “maior
integração interna do que externa”, muitas vezes referida como “autonomia” em relação aos outros componentes do sistema; ou, finalmente,
a “substituibilidade e capacidade de recombinação”, constructos próximos e que se implicam entre si.
1.2. Racionalidade do efémero
Como encontrar sentido para a variedade desconcertante de disciplinas e práticas cuja unidade parece assentar apenas na afinidade
do uso do jargão “modular”? Uma razão plausível para a proliferação
da adopção de discursos modulares depois de meados dos anos 70 do
século XX é a necessidade de, na época, encontrar ferramentas que
permitissem conceptualizar e dominar a complexidade. Usada como
um termo que sinalizava, sobretudo, a introdução de uma inovação
conceptual em campos de estudo já estabelecidos, “a modularidade
tornou-se”, classifica Russel, “uma maneira de ver, conhecer e ordenar” (Russell, 2012: 259, trad.).
Os primórdios desta nova forma de ver podem ser identificados,
como propõe John Blair, na distintiva “maneira americana” de tendência modular. Sobretudo, naquela que para ele constitui a instância mais
paradigmática dessa tendência, o currículo académico. Alterando a
concepção de “curso” (de “curso de estudo” para “unidade de progressão” rumo a um diploma), o modelo americano, assente em créditos
como a unidade padrão, cria um sistema cumulativo e facilitador de
mudanças na direcção da formação. Com o modelo de currículo fixo
da Europa de então, salienta Blair, “mudar de disciplinas normalmente
[significava] começar tudo de novo” (1988: 13, trad.). Com o inovador
modelo americano surgido em 1904, a aprendizagem divide-se em módulos circunscritos, equivalentes e permutáveis, dando liberdade aos
estudantes de comporem os seus próprios percursos formativos individuais.
No entanto, se considerarmos o alcance da modularidade enquan-
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to uso intencional de um conceito que dá conta de uma nova forma de
pensar, tal intencionalidade só é tornada explícita a partir do momento
em que o termo modular surge nas práticas discursivas. Isto é, não
como conceito de análise cultural, que descreve sistemas existentes
para os quais os que neles participaram não usaram o termo nem pensaram com a lente modular. E sim como o termo e quadro conceptual
usado na aplicação dos conceitos modulares a novas realidades.
Uma das áreas onde cedo se verificou a adopção dos princípios
modulares foi a indústria dos computadores. Para Baldwin e Clark, não
só ela foi pioneira na adopção e aplicação das regras de design modular, nos anos 60 e 70 do século XX, como essas regras transformaram,
a partir dos anos 80, a estrutura de todo o sector, alterando a configuração de um quase monopólio de algumas empresas para um vasto
cluster modular (Baldwin e Clark, 2000: 7). O que a história da modularidade contada por Baldwin e Clark faz sugerir, para além disso, é
que o impacto da viragem computacional nos finais do século XX – e
o consequente uso generalizado dos computadores como ferramentas
de tratamento de informação ou como metáforas e fontes de inspiração
– foi o factor decisivo na posterior emergência e disseminação dos discursos modulares. Neste sentido, poder-se-ia “concluir que a atracção
interdisciplinar da modularidade é, na sua essência, um efeito colateral
da informatização” (Russell, 2012: 276, trad.). Contudo, como observa
Russel, a história do termo e conceito modular faz, pelo menos, questionar esta indução.
Tanto Russel, como Blair, dão conta de que o uso da palavra “módulo” pode ser remontado aos séculos XVI e XVII, dando conta de um
sentido que se referia a unidade de medida e proporção arquitectónicas.
O desvio decisivo desta noção antiga, porém, acontece no século XX,
reflectindo as mudanças tecnológicas da era industrial e o consequente
impacto na linguagem. Reportando-se ao uso do termo modular no livro de 1936 do industrial americano e reformador habitacional Albert
Farwell Bemis, The Evolving House, Vol. III, o Dicionário de Oxford
dá conta de como a ideia central de o módulo como um componente padrão pré-fabricado que permite coordenação arquitectónica serve de fundamento para os usos subsequentes do termo, enquanto “um
componente de um sistema maior ou mais complexo” (cit. em Russell,
2012: 261). É esta nova denotação – como conceito de sistema complexo, padronização e substituição e que ultrapassa a noção de tamanho,
medida e proporção – que, de acordo com Russel, faz com que os usos
de conceitos modulares nas décadas de 1970 e 2000 sejam coerentes e
tenham sentido como um todo (2012: 262).
O que é relevante perceber é que o termo modular e a inovação
conceptual operada no século XX estão inerentemente ligados, não pri-
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meiramente à informatização (cujo papel na popularização do conceito
parece indiscutível), mas à arquitectura. É a arquitectura que instaura a
modularidade como uma nova forma de ver, conhecer e ordenar.
O contributo mais original de Bemis e da sua teoria do “módulo
de 4 polegadas” foi a razão pela qual advogou, insistentemente, a necessidade de se operar uma mudança radical na indústria da construção
e habitação: a construção em fábrica e standardização de componentes
com capacidade estrutural de coordenação arquitectónica traduzir-se-ia, segundo Bemis, quer na redução de custos e desperdício, como no
aumento de eficiência (Russell, 2012: 264). Curiosamente, uma década
depois, o termo modular é apropriado pela indústria de pré-fabricação
numa total inflexão do sentido que Bemis procurou inculcar. De desenho conceptual de edifícios em “sistema aberto”, por volta dos anos
70, a “habitação modular” era o sinónimo monótono, mas altamente
rentável, de casas pré-fabricadas concebidas em “sistema fechado” e
prontas a entregar (Russel, 2012: 269).
Já na Europa, o modernista Le Corbusier será um dos primeiros
protagonistas da arquitectura modular. Entre 1943 e 1945, em resposta
ao apelo da Associação Francesa de Normalização para a convergência
standardizada de todos os objectos envolvidos no processo de construção, o arquitecto franco-suíço desenvolve um sistema de proporções
que visava superar a incompatibilidade gerada pela incómoda convivência entre a escala do sistema métrico e a escala do sistema imperial. O Modulor – amálgama entre as palavras francesas “module” e
“section d’or” para designar a síntese entre as proporções do corpo
humano, do quadrado duplo, da sequência de Fibonacci e do quadrado
de ouro – será a escala concebida por Le Corbusier para criar um espaço funcional à medida do homem, cumprindo a visão do arquitecto da
casa como uma “máquina de habitar” (Silva, 2014: 133).
O nome que Le Corbusier escolhe para a sua escala de base antropométrica e inspiração na pureza da “verdade” matemática terá sido,
no início, motivo de arrufo e disputa sobre a originalidade do termo por
parte do arquitecto. Queixava-se, então, que “os proponentes da «coordenação modular» usavam o termo «modular» para mimetizar o seu”
(Russell, 2012: 271, trad.). A data da publicação do livro de Bemis,
como vimos, conta uma história diferente.
Independente do grau de originalidade do termo ou da curiosidade que suscita o pitoresco episódio na história do discurso modular,
a relevância de Le Corbusier é indiscutível sobre a conceptualização
modular na arquitectura. Inerentemente ligado à pré-fabricação na arquitectura e à racionalidade da casa como máquina na sua função de
instrumento ordenado e útil em resposta às necessidades elementares
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da vivência humana, o módulo tem, na visão do arquitecto modernista, um papel igualmente crítico na pré-fabricação e racionalização do
espaço interior. Inspirados pela nova concepção moderna de casa de
Le Corbusier, vários arquitectos o seguiram, alterando radicalmente
o conceito de casa com a eliminação do requisito da existência de paredes estruturais. Concebida a casa como um plano aberto e com os
espaços dentro dela a deixarem de ser delimitados por paredes, essa
delimitação passa a ser definida por móveis, “elevando o estatuto do
mobiliário”, salienta Schneiderman, “de objecto e de preenchimento
para um de fabricador de espaço” (2011: 248, trad.).
Um outro exemplo da forma como a arquitectura procurou, sob
a lente modular, reinterpretar a vivência das pessoas na nova moldura
social da moderna vida urbana foi o projecto visionário do arquitecto
britânico Cedric Price, o “Palácio da Diversão” (Fun Palace) de 1964.
Embora nunca tenha chegado a ser concretizado, o “laboratório da
diversão” ou “universidade das ruas” foi, ao contrário de outras propostas coevas, totalmente pensado para ser construído. Desenhado por
Price para responder à visão da vanguardista encenadora de teatro Joan
Littlewood, o “Palácio da Diversão” visava ser uma máquina socialmente interactiva, concebida para reinventar o tempo de lazer e despertar consciências imersas na cultura de massas no contexto do pós-guerra3. “[Não] era um museu, nem uma escola, um teatro ou parque
de diversões e, no entanto, podia ser todas estas coisas em simultâneo
ou em alturas diferentes” (Mathews, 2005: 75, trad.). De certo modo,
inspirado pela “máquina de habitar”, o Palácio da Diversão seria a expressão de uma arquitectura performativa e adaptável às várias necessidades.
Em termos arquitectónicos, a inovação do projecto consistia na
sua estrutura modular. Tendo como essência a mudança permanente, a
constituição por módulos pré-fabricados davam a possibilidade a que
qualquer pessoa pudesse montar e criar os seus ambientes de aprendizagem e lazer dentro do pavilhão, no espírito de uma arquitectura de
improvisação e de um novo modo de construir, ser e pensar. O “Palácio” seria a zona de probabilidade total, “um modo de abrir o público
3. Como Mathews sagazmente nota, o entusiasmo com que o Comité de Cibernética inglês
abraçou a ideia do Palácio de Diversão faria hoje perceber que ele seria “essencialmente um sistema de vasto controlo social”, tornado claro pelo diagrama produzido pelo comité, “que reduzia
as actividades do Palácio da Diversão a um fluxograma, no qual os seres humanos eram tratados
como dados [de informação]” (Mathews, 2005: 85). Não sendo o objecto do presente trabalho,
não deixa de ser interessante a hipótese de exploração futura sobre a curiosa afinidade que se
pode encontrar com um outro edifício, cujo projecto também não escapou do papel: o Panopticum de Bentham. O último assente no paradigma da Vigilância, o primeiro no do Lazer, os dois
com o potencial orwelliano de configurarem, aparentemente de modo antagónico, regimes de
controlo social.
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britânico a novas experiências e às possibilidades da aprendizagem ao
longo da vida e de descoberta”, numa antecipação da profética “sociedade do lazer” (Mathews, 2005: 77-8, trad.).
Ora, é justamente a imagem do “Palácio da Diversão” que Alvin
Toffler invoca, em Future Shock, como um símbolo, não da “sociedade
do lazer”, mas da “sociedade descartável”. A rápida disseminação do
“modularismo” – como designa idiossincraticamente em 1970, com
“ismo” de movimento e não “ade” de propriedade – intensifica o fenómeno surgido com a proliferação dos objectos descartáveis: “a redução
na duração das relações homem-coisa” (Toffler, 1970: cap. 4). E intensifica a redução dessa relação de duas maneiras. Primeiro, torna transitórias até estruturas que antes se consideravam permanentes, como os
edifícios. Segundo, porque, mesmo quando os módulos não são totalmente descartados, com cada nova reorganização dos módulos há uma
nova configuração, uma nova entidade, por assim dizer, que substitui e
“descarta” a precedente.
O aspecto mais interessante, e novo, na concepção de modularidade de Toffler, porém, é a aplicação que faz do princípio modular às
próprias relações humanas. De acordo com Toffler, as relações humanas tornam-se modulares, na medida em que são tão temporárias, tão
efémeras, quanto a relação do homem com objectos e lugares.
No contexto da moderna vida citadina, onde os contactos interpessoais se multiplicam exponencialmente no intervalo até de um dia, não
é possível ter um envolvimento com a pessoa total, mas apenas com
uma parte. Na maior parte das vezes, relacionamo-nos com os outros
estritamente pela actividade que fazem, pelo serviço que prestam, deixando de lado qualquer preocupação com os seus sonhos, esperanças,
frustrações. Um vendedor é apenas um vendedor na transacção que estabelecemos com ele e ele é, nessa função, completamente substituível
por outro de competência semelhante. “Em vez de nos enredarmos com
o homem inteiro, conectamo-nos com um módulo da sua personalidade”, escreve Toffler, acrescentando que, apesar de a pessoa inteira não
ser, na verdade, substituível, alguns módulos são. É deste modo que
Toffler afirma que, ao se aplicar assim o princípio modular às relações
humanas, criou-se também “a pessoa descartável: o Homem Modular”
(1970: cap. 6).
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2. O Homem Modular de Gellner
2.1. A função da metáfora
Há firmas que produzem, vendem e anunciam mobiliário modular. A questão sobre esse mobiliário é que ele vem em pequenas partes que são, por assim dizer, aglutinativas: pode comprar
uma parte, que funcionará por si própria, mas quando as suas
necessidades, o seu rendimento ou o espaço que está disponível
para si aumentam, pode comprar outra parte, que esta irá encaixar-se com a primeira, e tudo continuará a ter uma coerência,
estética e técnica. Pode combinar e recombinar as partes à vontade. Isto faz com que o mobiliário modular seja muito diferente do tipo de mobiliário normal: com este, se quiser coerência,
terá de comprar tudo de uma vez, o que significa que tem de
fazer um compromisso quase irrevogável, ou pelo menos, um
compromisso que sairá bastante caro revogar. Se adicionar uma
nova parte de mobiliário não modular ao antigo, acabará por
ficar com uma eclética e incoerente trapalhada. Assim, ou se
resigna a essa trapalhada, ou se livra do que é antigo e começa
tudo de novo, o que é dispendioso. (...) O que a Sociedade Civil
genuína realmente precisa não é de mobília modular, mas sim
do homem modular. (Gellner, 1994: 97, trad.)

As questões sobre a modernidade, a sociedade industrial e a imagem do homem que emerge com a Grande Transição – a das sociedades agrárias para as sociedades industrializadas – são temas que atravessam toda a obra de Gellner, desde a publicação de Thought and
Change, em 1964, até ao seu último livro, Language and Solitude, publicado postumamente em 1998. Ora, se a reflexão de Gellner sobre o
modelo de homem na modernidade não é nova – e vários elementos
há em Conditions of Liberty que podem ser explícita e implicitamente
traçados desde 1964 – há, porém, um elemento novo em 1994. O que
antes era referido como “animal industrial” (Gellner 1964), “homem
industrial” (1983a), “homem moderno” (2003/1966; 1983; 1989) ou
“homem contemporâneo” (1989), é enunciado em Conditions of Liberty, e em dois textos posteriores, como “homem modular”.
O homem modular de Gellner é o sujeito da sociedade moderna
que é livre de associar-se sem que esse vínculo seja imposto pela sociedade, e livre de desassociar-se sem temer uma acusação de traição. “As
associações do homem modular”, escreve Gellner, “podem ser efectivas sem serem rígidas!” (1994: 100, trad.). É também modular porque,
dentro de um mercado de trabalho móvel e flexível, é “capaz de de-
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sempenhar tarefas altamente diversificadas no mesmo idioma cultural
geral, nem que para isso tenha de ler manuais de trabalhos específicos”
(Gellner, 1994.: 102).
Para descrever este novo tipo de homem, em contraste ao homem
tradicional das sociedades agrárias, Gellner escolhe uma metáfora da
indústria do mobiliário. Porquê, se no conteúdo descritivo do modelo
de homem da modernidade não há, como veremos no ponto seguinte,
alterações significativas em relação ao pensamento anterior?
Não é uma invenção de Gellner o uso da modularidade para caracterizar determinadas características da condição dos indivíduos na
sociedades pós-industriais. Como vimos, Alvin Toffler, mais de duas
décadas antes de Gellner, dedica uma secção de Future Shock (1970)
precisamente ao “Homem Modular” 4, que mais não é do que a aplicação do princípio modular às relações humanas. Na era da “super-industrialização” e da “cultura descartável”, o carácter transitório e
efémero da relação do homem com as coisas estende-se às relações
com as pessoas que o rodeiam, no trabalho ou no dia-a-dia. Definido
em termos funcionais, o envolvimento com os outros não é, nem tem
de ser, com a pessoa total. Substituível na função que desempenha, é
indiferente o “quem” face ao “quê” da interacção. O homem modular
é, como afirma Toffler, a “pessoa descartável”. Descartável não porque
seja substituível a pessoa integral, mas porque o são certos módulos da
sua personalidade com os quais nos conectamos.
Também não é inovação de Gellner usar a modularidade como o
conceito de análise e caracterização de estruturas sociais. Em Modular America (1988), a premissa central de John Blair é, precisamente, eleger a modularidade como o princípio organizador distintivo da
emergência do “modo de vida americano” por contraste às estruturas
hierárquicas, rígidas e tradicionais do Velho Continente. Ao decompor
estruturas em partes “funcionalmente equivalentes e implicitamente
reorganizáveis e permutáveis”, em campos tão diversos como a educação, a indústria, a arquitectura ou a música, a modularidade explica,
de acordo com Blair, o fenómeno americano de racionalização dos processos de montagem ou a livre e ágil construção de percursos, produtos, estruturas ou composições.
Contudo, a questão, aqui, não é tanto determinar se Gellner conhecia ou não os usos da modularidade por Toffler ou por Blair. Podemos
intuir uma resposta afirmativa, se pensarmos que ambos fizeram uso
do conceito de modularidade antes de Gellner, que Toffler foi leitor de
Thought and Change (Gellner, 1964) e que Blair foi leitor de Future
Shock (Toffler, 1970). Gellner, no que à modularidade diz respeito, não
foi, oficialmente, leitor de nenhum. E, no entanto, não será arriscado
4. Capítulo 6, “People: The Modular Man” (Toffler, 1970: 95-123).
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ver afinidades entre as “relações modulares” de Toffler e a liberdade de
associação de Gellner na sociedade moderna. De igual modo, não será
arriscado ver afinidades entre a inovação americana no “novo currículo
académico” de Blair e as consequências sociais da institucionalização
e homogeneização da “máquina educativa” de Gellner, nomeadamente
em termos de possibilidades de substituição e recombinação.
Não sendo despicienda esta triangulação de afinidades, o ponto
que queremos assinalar é outro. Quando Gellner escolhe dizer que o
que a sociedade precisa é do “homem modular”, esta escolha manifesta uma intenção: o “homem modular” é uma metáfora que coloca o
homem no jogo semântico do mobiliário. Mas porquê usar uma metáfora? O que é que ela significa? Qual a sua função?
A metáfora como uma inovação semântica
Associar a palavra “modular” a “homem” é provocar uma tensão
entre dois termos que, habitualmente, não seriam relacionados. Se a
modularidade diz respeito ao mobiliário, predicar o homem de “modular” é, numa primeira instância, qualificar o homem de objecto inanimado, com todas as implicações filosóficas que isso forçosamente irá
acarretar. E, no entanto, esta não é uma associação baseada na semelhança. O homem, enquanto humano, não é, nem se assemelha a uma
peça de mobiliário.
Paul Ricœur, sobre a metáfora, afirma que é precisamente a tensão
entre duas interpretações, uma literal e uma metafórica, que permite
extrair “uma verdadeira criação de sentido”. Isto é, com a tensão provocada, a metáfora constitui uma “inovação semântica que não tem
estatuto na linguagem já estabelecida e que apenas existe em virtude
da atribuição de um predicado inabitual ou inesperado” (Ricœur, 1987:
63). Isto significa que o sentido do que se quer dizer não é deduzido
a partir do valor facial de cada uma das palavras, nem o predicado
inabitual ou inesperado serve de mero ornamento. A metáfora, como
inovação semântica, dá informação nova, diz “algo de novo acerca da
realidade”.
Mas, mais do que a tensão entre a interpretação literal e a metafórica, há um outro aspecto que é determinante para que a metáfora seja,
de facto, uma instância de informação nova. O que é determinante é
que o predicado inabitual ou inesperado filtra e transforma o tema principal da metáfora. Esta é a tese central do ponto de vista interaccionista
da metáfora de Max Black, na medida em que “o tema principal é visto
através da expressão metafórica”, ou, dito de outro modo, “é projectado no campo do tema subsidiário” ( Black, 1962: 41, trad.).
Dois exemplos de Black são particularmente elucidativos sobre
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esta transformação: o exemplo do homem ser visto como um lobo e o
exemplo da descrição de uma batalha a partir do vocabulário do xadrez.
“Chamar o homem de lobo”, observa Black, “é invocar o sistema
lupino de lugares comuns relacionados (...) para construir um sistema
de implicações correspondente ao tema principal” (1962: 41, trad.).
Neste sentido, sendo metaforicamente um lobo, do homem também
podemos esperar que cace outros animais, que seja feroz, esfomeado,
que esteja envolvido em constante luta, que se alimente de carne, e
outras implicações que derivam do sistema lupino de lugares comuns.
Com isto, dá-se uma operação fundamental. É o padrão de implicações
dos usos literais da palavra “lobo” (tema subsidiário) que determina as
novas implicações da palavra “homem” (tema principal), enfatizando
os traços humanos que se encaixam na linguagem lupina e suprimindo
aqueles que não. Em suma, na metáfora lupina, o sistema de implicações, a ênfase e supressão de detalhes, “organizam uma nova visão do
homem”.
Do mesmo modo, filtramos e transformamos a descrição de uma
batalha se o fizermos com recurso ao vocabulário do xadrez, uma vez
que serão estes termos que irão determinar o sistema de implicações
que controlam a descrição (Black, 1962: 41-42). Alguns aspectos serão negligenciados, outros serão salientados. Se descrevermos uma
batalha com o vocabulário do xadrez, podemos facilmente imaginar
o impacto humano e da destruição serem deixados de lado. No xadrez
não há terror, não há sangue, nem o xeque-mate equivale a uma morte
efectiva. Com esta moldura, descrever uma batalha é assumir que cada
movimento observado pertence unicamente ao tabuleiro de lances estratégicos.
Consequentemente, acrescenta Black, o sistema de implicações
invocado pela linguagem metafórica irá, forçosamente, alterar a atitude do leitor perante a descrição do tema principal. Poderá agravar
sentimentos de medo e insegurança se pensarmos no homem como um
lobo, ou poderá excluir qualquer tipo de emoções, se pensarmos que
uma batalha é um evento artificial, asséptico e de cálculo mental como
o xadrez.
Ora, quando afirma que “[o] que a Sociedade Civil genuína realmente precisa (...) [é] do homem modular”, Gellner está, precisamente,
a filtrar e transformar a nossa visão acerca do homem, através do sistema de implicações da metáfora modular.
Assim, sob a lente do mobiliário modular, do homem também podemos esperar que se combine e reajuste numa grande variedade de
configurações possíveis – “o homem modular é capaz de combinar-se”,
como diz Gellner, “numa associação de propósito específico, ad hoc,
limitada” (1994: 100, trad.). Podemos esperar que a ligação entre os
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indivíduos seja de fraca interdependência, pois é este tipo de ligações
que dá flexibilidade à estrutura – “a criação de laços que são eficazes
ainda que sejam flexíveis” permite que a sociedade seja “uma estrutura
[que] é prontamente ajustável e [que] responde a critérios racionais de
melhoria” (idem). Do mesmo modo, tornar-se-á natural pensar que
os homens são substituíveis, na medida em que “a flexibilidade das
instituições requer a substituibilidade dos homens entre si: um homem
tem de ser capaz de preencher a vaga previamente ocupada por outro”
(Gellner, 1995:43, trad.).
E, portanto, a forma como encaramos este novo homem não é a
mesma do que se o víssemos feito de carne e osso, de emoções e sentimentos, de esperança ou angústia perante a questão do sentido da
vida. A modularidade é o espírito novo da liberdade de movimento, da
conveniência, multifuncionalidade, adaptação e facilidade dos tempos
modernos.
Contudo, se a interpretação dos dispositivos da linguagem metafórica descobre a transformação do tema principal pelo tema secundário,
podemos resgatar a pergunta: porquê usar uma metáfora relacionada
com o mobiliário?
O mobiliário do mundo
A imagem do mobiliário modular traz consigo uma atractividade inerente: a simplicidade da representação de um conceito que não
necessita de explicação extensiva, quer porque já pertence ao senso
comum, quer porque é “intuitivo”, no sentido de ser praticamente auto-evidente. Isto é, no mobiliário, o próprio conceito exemplifica aquilo
que é, enquanto princípio de utilização para os próprios objectos: facilidade de acesso, facilidade de compreensão, facilidade de uso.
Neste plano, a imagem do mobiliário modular assume-se como
que uma quase auto-evidência daquilo que se quer dizer acerca do homem. E isto é conseguido, sem que seja necessário dissecar todas as
características do homem que se querem salientar, bastando, para isso,
jogar com o património colectivo dos lugares comuns e respectivo sistema de implicações. Neste plano, também, o que está em jogo não é
tomarmos o homem como uma peça de mobiliário – o homem é modular tal como o mobiliário é modular. É o tipo de modularidade, a do
mobiliário, que está em questão, não propriamente a de tomarmos o
homem como um objecto.
Num outro plano, podemos estabelecer e interpretar a relação entre a mudança de estilo e configurações do mobiliário e a mudança
das estruturas sociais e familiares ao longo do tempo. Tal relação desempenha um papel relevante, por exemplo, no estudo do sistema de
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significações que os objectos instituem proposto por Baudrillard em Le
système des objets (1968).
Partindo da imagem da casa de família, Baudrillard salienta que
a primeira função do mobiliário não é decorativa, e sim de personificação das relações humanas. Se no ambiente tradicional do lar burguês a configuração do mobiliário é um “organismo, cuja estrutura é
a relação patriarcal de tradição e autoridade”, no lar moderno, “entre
o indivíduo e esses objectos mais flexíveis no seu uso, que já não exercem nem simbolizam constrangimento moral, a relação é mais liberal”
(Baudrillard, 1968: 22, 24, trad.). Desta forma, o contraste de estilos
e configurações que Baudrillard apresenta para o mobiliário – entre a
“integração”, “uni-funcionalidade, imobilidade, presença imponente e
etiqueta hierárquica” do mobiliário tradicional e a “mobilidade”, “multifuncionalidade”, “conveniência” e “grande liberdade de organização”
do mobiliário moderno – serve para representar o progresso da menor
para uma maior autonomia que os indivíduos têm na sociedade.
Semelhante contraste podemos encontrar em Gellner. O contraste
entre a irrevogabilidade de escolha do mobiliário “normal” e a flexibilidade de opções do mobiliário modular é tomado como um paralelo
do contraste entre “o mundo agrário tradicional” – que “mantém a sua
coesão, disciplina interna e solidariedade através de um pesado ritual
que sublinha os papéis sociais e obrigações” – e o “novo reino do homem modular” – que “requer que os homens sejam modulares, porque
requer que eles sejam móveis entre posições sociais numa estrutura
social inerentemente instável” (Gellner, 1995: 33, 43, trad.).
Mas, será suficiente, a consideração destes dois planos – o da possibilidade intuitiva da compreensão contida no conceito, por um lado,
e o do paralelo de contrastes, por outro – para responder à pergunta
sobre o uso metafórico do mobiliário por parte de Gellner? Em certa
medida, sim. Não só podemos ver estas duas ideias implicadas no uso
do conceito de homem modular, como são as primeiras a sê-lo.
Uma outra consideração, porém, pode encorajar-nos a prosseguir
um novo pensamento, cujo alcance filosófico abre o jogo de compreensão do conceito. Isto implica considerarmos a referência a um outro
tipo de mobiliário, para além da que equacionámos até aqui, e que é a
referência ao “mobiliário do mundo”.
A expressão “mobiliário do mundo” é utilizada em vários lugares como substituição metafórica daquilo que se entende ser a ontologia. Hurtado e Nudler, por exemplo, usam-na como título de um livro,
fazendo conotar a ontologia, sugestivamente, com o sentido de uma
“descrição do mobiliário do mundo”, o que é o mesmo que concebê-la,
numa forma mais clássica, como a “teoria sobre as categorias últimas
da realidade” (Hurtado e Nudler, 2012: 7). Semelhante equivalência é
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feita por Mario Bunge, quer no título do terceiro volume da sua obra
Treatise on Basic Philosophy (1977), quer no uso desta expressão, ao
longo de todo o volume, como um substituto consagrado da palavra
“ontologia”, para dar conta da ontologia como a construção da imagem
unificada da estrutura da realidade.
Com isto, a primeira conjectura que queremos estabelecer é a de
que a metáfora do mobiliário modular aplicada ao homem tem como
referência não só o mobiliário em si, mas a referência metafórica do
mobiliário aplicada à ontologia. A segunda, que reforça e expande o
alcance da primeira, é a de que a metáfora do mobiliário modular aplicada ao homem compreende também, ou, até mesmo, sobretudo, uma
posição ontológica. A referência à ontologia é dada pelo mobiliário, a
referência à posição ontológica é definida pela modularidade.
Ora, sobre a modularidade, temos dois pressupostos ontológicos
de base a considerar: o primeiro, que o todo é composto por partes,
não é uma totalidade indivisível; o segundo, e apesar do primeiro, que
existem totalidades, isto é, as partes formam um todo integrado e unitário. Sem se admitir o primeiro pressuposto, não se podem equacionar
as propriedades atribuídas à modularidade, como a capacidade de separação, recombinação, substituição, adição ou eliminação de partes.
E, sem se admitir o segundo, não se pode equacionar a possibilidade
de existir uma entidade de estrutura coesa, no sentido de ter um grau
suficiente de integração sem perda irrecuperável de função.
A enunciação destes pressupostos pode ser observada na definição
de modularidade dada por Blair quando diz que “uma entidade é concebida menos como um todo, do que como feita de partes componentes” (Blair, 1988: 1, trad.). Porém, salvaguarda Blair, o todo não é fragmentado. Concebido em termos de subsistemas ou componentes, “as
potenciais reconfigurações implícitas nas estruturas modulares podem
ser percebidas e analisadas ainda que permaneçam latentes” (1988: 3,
trad.). O mesmo podemos observar em Baldwin e Clark, quando afirmam que “um sistema modular é composto de unidades (ou módulos)
que são desenhados independemente mas continuam a funcionar como
um todo integrado” (2003: 150, trad.). Assim como estão presentes na
descrição já citada de Gellner sobre o mobiliário modular – um mobiliário que vem em partes aglutinativas, que podem ser aumentadas,
recombinadas e segregadas sem perder a coerência estética e técnica.
O problema destes pressupostos é que, articulados em conjunto,
contêm uma tensão – a conjugação de postulados de duas teorias que
tradicionalmente se opõem no discernimento das totalidades: o atomismo e o holismo.
Vejamos o primeiro pressuposto, o de o todo ser composto por
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partes. Tal pressuposto corresponde à tese principal do atomismo, que
afirma, como expõe Bunge, “que o todo está de algum modo contido
nas suas partes de tal modo que o estudo das últimas deve bastar para
compreender o primeiro” (Bunge, 1977: 41, trad.). Ou seja, qualquer
propriedade que uma totalidade tenha, ela tem essa propriedade porque
alguma parte a tem ou porque é um resultante das propriedades das
partes. Significa que, em rigor, o que há não é totalidades como uma
entidade independente, mas agregados de partes.
Para o holismo isto não podia estar mais longe da verdade, ou não
fosse uma das suas teses centrais ser a de que “o todo é mais do que
a soma das partes” (Bunge, 1977: 40). Ou seja, não só as totalidades
existem, como elas devem ser tratadas como tal, isto é, como entidades
que são unitárias, integradas e com propriedades próprias. Isto implica que não é possível apreendê-las a partir da investigação das partes
porque, dessa forma, só a composição é revelada e não a sua estrutura.
Esta necessidade de integração e da existência de uma estrutura é o que
observamos no segundo pressuposto da modularidade.
Se ambas as teorias contêm algo de verdadeiro – que os todos são
constituídos por partes, por um lado, e que há todos, por outro –, de
acordo com Bunge, nenhuma é adequada. Primeiro, porque, num todo,
as partes são inter-relacionadas, o que significa que, “se a estrutura
for negligenciada, torna-se impossível dar conta de propriedades emergentes, sistémicas” (1977: 40, trad.). Segundo, porque não há relações
se não supusermos a existência de partes, isto é, “só identificando as
partes e as relações entre as partes é que se pode identificar a estrutura
do sistema e observar as propriedades emergentes” (idem).
Como alternativa ao atomismo e ao holismo, Bunge propõe o sistemismo, “de acordo com o qual tudo ou é um sistema ou é um componente de um sistema e todos os sistemas têm propriedades (emergentes) específicas que faltam aos seus componentes” (2000: 147, trad.).
É, pois, a consideração de um todo como um sistema que permite
compreender que aquele não é um agregado de componentes independentes, mas um todo integrado e unitário. Considerar um todo como
um sistema, é admitir também que o grau de integração depende das
ligações entre os componentes, e que é a partir delas que podemos
compreender a formação, coesão e eventual ruptura de uma totalidade.
Ora, que a modularidade é “um conceito geral de sistemas” já o
tínhamos visto com Schilling, que a sinaliza como “uma continuidade
que descreve o grau segundo o qual os componentes de um sistema
podem ser separados e recombinados, referindo-se tanto à estreiteza
do acoplamento entre componentes, como ao grau segundo o qual as
‘regras’ da arquitectura do sistema permitem (ou proíbem) misturar e
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combinar componentes” (Schilling, 2003: 172, trad.).
Não seria suficiente, então, concentrarmo-nos apenas no significado da modularidade para compreendermos a função da metáfora do homem modular? E não será a descrição do mobiliário feita por Gellner
apenas uma ilustração da modularidade, que o exonera da necessidade
de uma descrição do conceito que quer aplicar aos indivíduos?
A substituição da descrição pela imagem do mobiliário não é só
um dispositivo de conveniência. Uma completa compreensão do uso
da metáfora não se consegue alcançar sem se admitir a possibilidade do jogo polissémico que Gellner parece invocar. Neste jogo, todos
os níveis têm de ser ponderados. Não é despicienda, por exemplo, a
provocação que está contida na associação do homem ao mobiliário –
uma pseudo-objectificação do homem, que se refere, afinal, à liberdade
individual. A evidência da plurivocidade semântica, para usarmos um
conceito de Ricoœur, é reforçada pela evidência de que o próprio Gellner fez uso da expressão de “mobiliário do mundo” como metáfora da
ontologia, no sentido de ser “o inventário das coisas do mundo” (Gellner, 1998: 54). Não é negligenciável, por isso, a conjectura de estarmos
perante uma posição ontológica, onde as peças, com as quais se jogam,
se referem a um outro tipo de mobiliário.
Sendo uma posição ontológica, ela anuncia o modelo e visão do
homem que Gellner propõe com a moldura modular.
2.2. O novo homem
Apresentada pela primeira vez por Gellner em Conditions of Liberty (1994) e reelaborada em “The importance of being modular”
(Gellner 1995), a tese do homem modular pode ser enunciada, sucintamente, da seguinte maneira:
A modularidade dos indivíduos está intimamente relacionada com
a sociedade industrial orientada para o crescimento económico. O homem modular é o indivíduo da sociedade moderna que tem liberdade
de pensamento e acção para se associar com outros. Essas associações
não são pré-determinadas hereditariamente ou ditadas por hierarquia
social rígida, nem representam um vínculo irrevogável e sujeito a uma
sentença de traição, caso os indivíduos queiram desvincular-se. Isto
significa que as relações humanas, na era industrial, derivam a sua eficiência da sua flexibilidade, instrumentalidade e natureza temporária.
A modularidade é também a capacidade de os indivíduos desempenharem uma ampla diversidade de tarefas. Esta diversidade resulta de uma
divisão do trabalho complexa, que se distingue, por sua vez, por uma
grande mobilidade ocupacional – não só os trabalhos mudam de gera-
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ção para geração, como essa mudança se reflecte no percurso singular
de cada indivíduo. Isto implica quer uma alteração de expectativas dos
próprios indivíduos no decurso da sua vida, quer a institucionalização
de uma máquina educativa capaz de reproduzir, em massa, indivíduos
com a capacidade de se adaptarem à permanente disrupção ocupacional.
Esta é, em traços gerais, a tese. Nos textos de 1994 e 1995 é acompanhada de teorias sobre a Sociedade Civil e o Nacionalismo, mas essas teorias não serão aprofundadas aqui.
E, no entanto, apesar de ser forçosa uma certa miopia teórica, para
se conseguir chegar a um quadro suficiente sobre o que Gellner propõe
para a caracterização da nova condição humana na sociedade moderna,
é necessário ir além do evento da metáfora modular. Só assim se consegue compreender que, ainda que o conceito de homem modular surja
em fase tardia, ele incorpora e faz uso condensado de uma elaboração
teórica precedente sobre as implicações da nova ordem social instituída com a modernidade, iniciada nos primeiros diagnósticos apresentados em Thought and Change (1964) e que prossegue até às suas
últimas obras.
O dilema da Modernidade
Como surgiu o mundo moderno? O que faz com que a vida moderna seja tão distinta do resto da história humana? Na esteira do pensamento social clássico, as questões que preocupavam Durkheim, Marx
ou Weber eram as mesmas que confrontavam Gellner e com semelhante perplexidade (Malešević, 2013: 125).
No entanto, se os três clássicos, como afirma Malešević, “interpretaram a transição do mundo tradicional para o mundo moderno como
um processo socialmente agonizante, que resulta no declínio dos valores e normas sociais, causando uma profunda ruptura da ordem social ao criar indivíduos isolados”5 (Malešević e Haugaard, 2007: 142,
trad.), a grande transformação está longe de ser interpretada por Gellner debaixo da noção de declínio.
Não há dúvida, para Gellner, que “o processo a partir do qual uma
ordem social modular, aberta, móvel e orientada para o crescimento
emergiu de um sistema anti-produtivo, feudal ou barroco-absolutista
e orientado para o estatuto (...) significou uma transformação básica,
tanto dos valores europeus, como da organização social” (1994: 148,
trad.). Contudo, a interpretação que ele faz desta transformação, traça5. Seja a alienação induzida pelo capitalismo em Marx, seja a anomia resultante da ruptura das
normas sociais em Durkheim, seja o desencantamento provocado pela racionalização burocrática
em Weber (Malešević & Haugaard, 2007: 142).

A Condição Modular: Liberdade ou Consequência? Uma reflexão a partir de Ernest Gellner

111

da a partir do idiossincrático contraste entre Agraria e Industria, não
é a de que há um declínio. O que está em questão é “todo um novo
equilíbrio entre ser e conhecer” (Gellner, 1964: 72) .
Dito de outra maneira, não se pode compreender o alcance da
transformação dos valores e da organização social operada com a modernidade – que é, de facto, tendencialmente individualista – se não se
perceber que relação existe entre o modo de ser e o modo de conhecer
e, com igual importância, em que é que são diferentes.
Vejamos primeiro o que muda no modo de ser – uma mudança
que, em Gellner, se percebe a partir do contraste das diferenças estruturais e sociais entre as sociedades agrárias e as sociedades industriais.
De modo geral, a diferença mais significativa em termos de estrutura da sociedade é a transformação de uma estrutura social que
é estável, claramente demarcada e rígida para uma estrutura onde as
fronteiras sociais se dissipam e são substituídas por “uma totalidade
internamente aleatória e fluida” (Gellner, 1983: 63).
Na Agraria, diz Gellner, “muito pouco é deixado à escolha ou ao
gosto”. Não só os papéis dos indivíduos resultam de uma atribuição
pré-estabelecida, fixa e rígida – muitas vezes em função do parentesco
–, como esses papéis “determinam e circunscrevem as suas actividades e relações com os outros” (1964: 154). Estas fronteiras eram fortificadas por uma lapidar diferenciação cultural: “as pessoas falavam,
comiam, vestiam-se, etc., de maneira diferente, de acordo com a sua
localização precisa numa estrutura social complexa e intricada” (1995:
43, trad.).
Na Industria6, tudo isto sofre uma inversão. A partir do momento
em que a mobilidade social se torna num requisito sistémico de uma
estrutura social que é inerentemente instável – e é inerentemente instável porque “a necessidade de inovar significa que a Industria é marcada não só por uma complexa divisão do trabalho, mas também por uma
estrutura ocupacional em mudança perpétua” (Gellner, 1989: 18, trad.)
–, é necessária a eliminação de quaisquer diferenças sociais profundas,
internalizadas ou transmitidas.
Por um lado, perante uma estrutura ocupacional em mudança perpétua, cada indivíduo passa a escolher a sua actividade produtiva de
forma independente, de acordo com os seus objectivos e da avaliação
que faz das suas circunstâncias. Por outro, nesta estrutura social flui6. Note-se que a noção de sociedade industrial – que por economia de palavras é referida pelo
termo latinizado de Industria – é usada por Gellner numa acepção geral do termo, indo além das
imagens desumanizantes de Lancashire e dos “tenebrosos moinhos satânicos” dos primórdios da
Revolução Industrial britânica, para abranger o que é normalmente referido como “sociedade
pós-industrial”. É menos sobre a sociedade industrial no “sentido Marx/Dickens” e mais sobre
uma “sociedade industrial plenamente desenvolvida” (Gellner, 1989: 17).
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da – onde as relações entre indivíduos são na sua maioria encontros
esporádicos, “efémeros, não repetitivos e opcionais” – as suas relações
deixam de ser circunscritas pela posição que ocupa na estrutura social.
Removidas as circunscrições sociais rígidas, hierarquizadas e pré-determinadas, dá-se uma metamorfose essencial no modo de ser do
indivíduo: de acordo com Gellner, “a sua essência já não é a sua posição social – até porque já não tem nenhuma que seja estável – mas a
maneira como se conduz a si próprio” (1964: 157-8, trad.).
Ora, do ponto de vista da libertação face a uma estrutura que o
condiciona e a uma cultura que o limita, o indivíduo não ser nem pré-determinado nem definido pela posição social que ocupa só pode ser
percebido como um fenómeno positivo. Mas há o reverso da medalha.
Esta libertação do indivíduo pressupõe, pelo menos aparentemente, um
irresolúvel nexo causal entre liberdade individual e fragmentação social. Isto é, o novo modo de ser, individualista, é, para o indivíduo, um
progresso em termos de liberdade. Contudo, esta grande conquista da
modernidade traz consigo uma ameaça à coesão social, gerando aquilo que muitos caracterizam como sendo uma sociedade de indivíduos
isolados – isolados da vida pública e desvinculados de um propósito e
regulação social comuns (Lukes 1971).
Com efeito, este parece ser um dos grandes dilemas da modernidade. O surgimento do individualismo na idade moderna confronta o pensamento social como uma decisão impossível: como escolher
entre liberdade individual – o centro de direitos e garantias de cada
indivíduo, mas que conduz ao egoísmo e apatia social – e coesão da
sociedade – uma ordem social ideal, cooperante e harmoniosa, mas que
necessariamente coloca o indivíduo em posição subalterna em relação
ao colectivo?
No fundo, o dilema que a questão apresenta reside na tensão que
emerge do par de contrários – liberdade individual ou coesão social?
– e no problema de, aparentemente, não podermos escolher entre um
ou outro, porque ambos são tão benéficos como nefastos, e de não se
conseguir conciliar os dois, porque se excluem mutuamente.
Não surpreenderá, neste momento, que a hipótese de Gellner para
responder a esta pergunta, do ponto de vista do indivíduo, se encontra
na configuração modular. Mas para se perceber o alcance da resposta, é
necessário esclarecer o problema que lhe está na base. E na base, para
Gellner, o problema começa no plano epistemológico – é neste que a
polarização dos contrários acontece em primeiro lugar e é nele que se
encontra a chave de compreensão do que está em causa na “ecologia
da existência e da cognição”, no “novo equilíbrio entre ser e conhecer”
que é necessariamente radicalmente diferente do passado.
O argumento de Gellner – exposto assertivamente no seu último
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livro, Language and Solitude (1998) – é o de que há duas teorias do
conhecimento que se confrontam entre si antagonicamente e que “esta
polarização, e a tensão entre os dois polos, é um dos temas mais profundos e pervasivos do pensamento moderno” (1998: 181, trad.). De
tal modo que, embora a manifestação mais importante tenha lugar na
esfera do conhecimento, ela instancia dois polos de ver, duas visões,
não só do conhecimento, como do homem, da sociedade, de tudo. A
questão é que nenhuma das visões é suficiente por si só: ambas são visões distorcidas da nossa realidade, mas ambas são, ao mesmo tempo,
os termos de referência que não se podem ignorar na reflexão sobre “os
reais problemas intelectuais que a sociedade moderna enfrenta” (1988:
190).
Um dos polos configura a concepção individualista-atomística do
conhecimento. O outro, em marcado contraste, a concepção orgânica,
holística ou comunalista-romântica.
A primeira, seguindo Gellner, dá-nos conta de um sujeito do conhecimento que é do tipo Robinson Crusoé: “descobrimos a verdade
sozinhos, erramos em grupos” (1998: 3). Só o isolamento permite ao
sujeito alcançar a verdade e escapar à “pior tentação” de quem segue
cegamente, de quem erra (tanto de erro como de errância) em grupo:
o conformismo. A verdade, por sua vez, é transcendente e universal e
qualquer tentativa de submetê-la ao controlo social ou político é tido
como uma abominação.
Assim considerada, esta é uma visão individualista do conhecimento, pois aparta o sujeito do seu próprio mundo, na busca da afirmação da sua independência. Simultaneamente, é uma visão atomística,
na qual a parte é soberana em relação ao todo, cuja existência não é
mais do que a soma das características das partes que o compõem. Isto
implica admitir que “tudo o que é separável deve ser separado, se não
na realidade, pelo menos no pensamento” (Gellner, 1998: 4, trad.). Ou
seja, não há ligações insolúveis e todas as associações são “contigentes
e escolhidas livremente: não são prescritas, obrigatórias ou rígidas”
(idem). Em suma, auto-suficiência e atomismo são os seus princípios
mais fundamentais e a liberdade de experimentação é a sua fonte de
legitimação.
No extremo oposto, está a visão orgânica: “a doutrina de que o
conhecimento, e praticamente tudo o resto, é um jogo de equipa, de tal
modo que o indivíduo isolado é uma abstracção patológica” (Gellner,
1998: 184, trad.). Nenhuma mente isolada é capaz de pensar sozinha
os sistemas de ideias que criam o mundo e nenhum homem pode agir
com autodeterminação. O homem age “sustentado em e em interacção com os outros participantes desse jogo colectivo” e só pode ser o
veículo “das ideias de uma cultura, de uma tradição histórica, de uma
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comunidade em andamento” (1998.: 6, trad.). Portanto, o sujeito do
conhecimento não é autónomo, não é causa eficiente, não pode fazer
uso do seu julgamento crítico. Tida deste ponto de vista, esta é uma
visão comunalista, onde a comunidade é o centro de legitimação da
cognição, que é assente em dogmas imunes ao pensamento livre e crítico. É simultaneamente uma concepção holística do conhecimento,
na medida em que “aprecia a ligação de todas as suas partes” – porque
pressupõe que o todo é mais do que a soma das partes – e “não procura
quebrar essa unidade” (1998: 7).
Sendo a esfera do conhecimento aquela que é mais importante, de
acordo com Gellner, cada uma destas visões opostas desdobra (e mantém a polarização e contrastes) a sua própria concepção da vida económica, das atitudes políticas, da organização da sociedade. Em todas
elas, a base de legitimação parte da concepção que fazem do indivíduo.
Ou o homem é concebido como um ser pré-social e pré-cultural
(se não de facto, pelo menos em termos teóricos), e ele é, nesse caso,
“fundamentalmente um individualista, que entra nas comunidades apenas com um espírito contratual, esperando que elas forneçam serviços,
mas não permitindo que elas o dominem, nem conceptual nem politicamente” ( Gellner, 1998: 181-182, trad.). Ou, pelo contrário, ele é “na
sua essência um animal social que encontra realização apenas através
da comunidade, através da participação numa cultura distintiva” (1998:
181, trad.). Ou o homem é concebido como um defensor do racionalismo, espírito crítico e universalista das Luzes ou, pelo contrário, ele
encaixa-se “na claustrofilia dos partidários da Gemeinschaft [Comunidade] contra a Gesellschaft [Sociedade]” (1998: 18, trad.).
O problema destas duas grandes opções, de acordo com Gellner,
é que ambas são uma representação distorcida da nossa situação real
nem fazem justiça à nossa condição real. Nem tem correspondência
real a “história de como um corajoso e independente indivíduo constrói
o seu mundo cognitivamente, economicamente, e assim por diante”
(1998: 182, trad.); nem tem correspondência real “um certo tipo de
idealismo nocivo, a visão de que a cultura, i.e. o conjunto de ideias
partilhadas por uma cultura, é a principal ou única agência [agency] de
ordem e controlo sociais” (1998: 186, trad.).
O que também é certo é que as duas não deixam de ter pontos de
importância fundamentais. O individualismo, apesar de não ser plausível como modelo e concepção da humanidade, é soberano no plano do
conhecimento. Ele constitui, nas sugestivas palavras de Gellner, uma
“ética da cognição” (1998: 183), que explica não só uma certa “autoridade normativa” do conhecimento científico, como é demonstrado pela
eficácia do poder incrível da tecnologia que foi capaz de engendrar,
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reforçada pela superioridade da forma de produção do mercado.
Por seu turno, se a heteronomia do sujeito e o conformismo social
não podem ser racionalmente desejáveis, a tese social contida na visão
holista é reconhecida por Gellner como sendo completamente verdadeira: “a sociedade não é um mero conjunto de indivíduos que se criam
a si mesmos” (1998: 186), ou que mantêm relações meramente contratuais uns com os outros, conseguindo permanecer auto-suficientes.
Pelo contrário, os indivíduos são situados em práticas sociais existentes que comportam “ideias, conceitos e valores partilhados que não são
criados por indivíduos” (idem), mas por uma determinada cultura. E é
esta cultura partilhada e o sentimento de pertença a uma comunidade
que confere ordem e significado à vida.
Este rápido panorama é suficiente para mostrar os termos de referência para o problema de base na origem da hipótese modular de
Gellner. Por um lado, a impossibilidade de ter um só modelo de compreensão da realidade, porque as dimensões cognitiva e produtiva –
regidas pelo conhecimento científico que é, de acordo com Gellner,
“o melhor e mais respeitado tipo de entendimento do nosso ambiente
natural” (1998: 191) – estão, plena ou parcialmente, desligadas dos
nossos valores, do nosso estilo de vida e do nosso ambiente social. Por
outro, e em consequência desta clivagem, uma desarticulação essencial contida na “ecologia da existência e da cognição”, que é, segundo
Gellner, um problema com o qual temos de viver. Haja ou não uma solução teorética convincente, o que na prática acaba por acontecer é que
“qualquer sociedade, qualquer indivíduo até, faz uso implicitamente
de algum tipo de compromisso nesta questão”, saiba ou não articulá-lo
explicitamente (idem). Um compromisso que, segundo Gellner, pressupõe admitir-se que nenhum dos polos pode ser absolutizado, se se
quiser compreender “a nossa condição e o nosso mundo”, indelevelmente marcados pela transição de um tipo de sociedade para um outro
fundamentalmente diferente.
Ora, neste ponto da indagação, é importante descobrir algumas
influências e antecipar algumas implicações para o compromisso modular de Gellner, antes de se adentrar nele.
Em primeiro lugar, a influência do pensamento de Tönnies, cuja
contribuição principal para o pensamento social foi a distinção, depois tornada clássica, entre dois modelos fundamentais de organização
social que se contrastam entre si: a Gemeinschaft (comunidade) e a
Gesellschaft (sociedade). A Gemeinschaft é a “comunidade de língua,
costume e crença”, à qual pertencem “todos os tipos de coexistência
social que são familiares, confortáveis e exclusivos” (Tönnies, 2001:
18, trad.). Por seu turno, e em vincado contraste, a Gesellschaft “sig-
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nifica a vida na esfera pública”, “uma sociedade para fins de negócios,
viagens ou conhecimento científico” (idem).
Da teoria de Tönnies, Gellner colhe não só o uso destas categorias
de análise social, como o recurso à criação de uma dicotomia conceptual que é depois reflectida e observável, com similares contrastes, em
todas as esferas da existência.
No entanto, se em Gellner o ponto de partida são dois modelos
antagónicos de cognição, em Tönnies a dicotomia é fundada na distinção filosófica entre dois tipos de vontade: a Wesenwille, “vontade
essencial”, e a Kürwille, “vontade arbitrária”. A Wesenwille é o tipo
de vontade que subjaz às relações sociais presentes na Gemeinschaft,
baseadas num sentido de pertença afectiva (Bond, 2013: 25); a Kürwille, é o tipo de vontade que subjaz às relações sociais da Gesellschaft,
assentes na busca de um objectivo exterior à relação (idem).
Ora, colocar como ponto de partida da análise de formas sociais
uma teoria da cognição ou uma teoria da motivação não é uma diferença despicienda. Sobretudo se se considerar que no quadro teórico de
Tönnies a “vontade essencial” é a base da acção ética – porque denota
uma inclinação do indivíduo para agir em prol dos outros membros da
comunidade – e a “vontade arbitrária” é a negação da liberdade – porque, apesar de implicar liberdade de escolha, denota uma inclinação
egotista com vista à aquisição e acumulação de meios, estando mais
próxima do reino da necessidade do que o da liberdade (Bond, 2013:
156-58)7. Isto pressupõe que o agente moral que age de acordo com
a forma racional da vontade arbitrária não tem base essencial para o
exercício da deliberação moral, posição que não podia ser mais contrária à de Gellner.
Neste sentido, é ainda mais revelador que Gellner desloque o seu
ponto de partida da dicotomia para o plano da cognição, livrando-se do
“embaraço” da vontade. À primazia que ele dá à epistemologia sobre a
ontologia social, não é alheia, certamente, a influência do pensamento
de Karl Popper, se não na matéria concreta, pelo menos no espírito da
abordagem. E, neste contexto, o aspecto mais relevante na inspiração
popperiana é o princípio geral de partir da concepção epistemológica
do conhecimento para fazer derivar, depois, uma concepção epistemológica do campo social. No caso de Popper, esta abordagem traduz-se
na tentativa de fazer aplicar os métodos críticos e racionais da ciência
aos problemas sociais, tendo como pano de fundo a crítica ao holismo
7. Sobre a influência de Kant e a respectiva crítica de Tönnies enquadrada na sua teoria da
volição, nomeadamente o paralelo e inversão que Tönnies faz da concepção kantiana de “freie
Willkür” (arbitrariedade livre) para chegar à sua acepção de “Kürwille”, veja-se a secção Will, “arbitrariness” and the autonomous individual in the moral philosophies of Kant and Tönnies, em Bond
(2013: 154-60).
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utópico das teorias historicistas da sociologia, herdeiras das linhas hegeliana e marxista (Popper, 2013) 8.
Em Gellner, o que é decisivo no lugar primordial que dá à esfera
do conhecimento é a possibilidade de fazer a defesa do individualismo,
deslocando-o do tabuleiro da vontade, para reivindicá-lo como uma
“ética da cognição”. Assim concebido, a implicação mais imediata é
a de fazer parecer indefensável o modelo cognitivo que se lhe opõe
– nesta equação de Gellner, o holismo não é racional nem é ético. O
holismo, como “um jogo de equipa” regido pelo dogma e pela tradição,
conduz, inevitavelmente, ao conformismo, ao pensamento acrítico, à
inexistência das condições de possibilidade de uma subjectividade
livre. Uma outra implicação é que, por mais que o compromisso de
Gellner admita que a base da coesão social tem necessariamente de depender de algum tipo de aceitação de, pelo menos, parte da concepção
holista, a visão do homem e da sociedade modular denotará, inevitavelmente, um pendor tendencialmente individualista.
O ethos modular: móvel porque é livre e igualitário porque é móvel
Conhecidos os termos de referência – o confronto de duas visões
antagónicas de conhecimento, o seu reflexo em todas as dimensões da
existência e a consolação possível de um compromisso – cabe agora
compreender o que está implicado, para Gellner, no novo ethos modular trazido com a modernidade.
Não há dúvida de que o novo mundo e ethos que emergem com a
sociedade industrial são marcadamente individualistas. Por que é que o
homem moderno se tornou num individualista é, sublinha Gellner, assunto de contencioso debate. Poderá ter sido, se seguir a tese sociológica weberiana, porque o homem se tornou primeiro num individualista,
em virtude da sua religião protestante (na qual cada indivíduo passa a
ser o seu próprio sacerdote e juiz interno), “criando depois, involuntariamente, uma nova sociedade individualista à sua própria imagem”
(1998: 26, trad.). Poderá ter sido pelas suas circunstâncias de vida. Seja
como for, os ethos e racional individualistas emergem com a sociedade
8. Com a aplicação do método científico ao exame dos problemas da sociedade, Popper pretende
analisar os princípios de transformação social necessários para construir e accionar as condições
de possibilidade da liberdade na “sociedade aberta”. A esses princípios, atribuiu o termo de “piecemeal social engineering” (engenharia social parcelar ou fragmentária), que são, no fundo, os
princípios de uma acção política pragmática que visam transformar as estruturas e comportamentos sociais, mediante pequenos passos de correcção e ajuste, à semelhança do método científico
nas ciências naturais (cf. Popper, 2013: 147-157). Não sendo um modelo que tenha sido adoptado
por Gellner, não será arriscado conjecturar que o termo (e uma certa noção geral do que ele implica teoreticamente) possa ter tido alguma influência na sua imaginação, quando pela primeira
vez equacionou o conceito de homem modular em Conditions of Liberty, em 1994.
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moderna, que é feita de, “por assim dizer, homens ‘modulares’, ao
contrário dos homens tradicionais que vinham como parte de pacotes
de acordos comunais” (idem), com tudo o que isso implica.
No entanto, uma das principais teses de Gellner é, precisamente,
a de que o homem modular é individualista, mas é também holista.
Individualista porque é essencialmente livre, holista porque é membro
de uma comunidade que partilha ideias, valores e uma base mínima de
cooperação social. Como?
Não se compreende o alcance desta síntese de Gellner sem se considerar uma das ideias mais centrais – constituinte, até – da sua concepção modular dos indivíduos: a mobilidade. Ela subjaz à própria metáfora do mobiliário, porquanto veicula a possibilidade de configuração
e reconfiguração, de mobilização das partes à escala do manuseamento
humano. Ser móvel é o que não está fixo, é o que pode ser deslocado.
Mas tem, sobretudo, uma centralidade que atravessa o pensamento de
Gellner, antes mesmo de fixar o conceito de homem modular para caracterizar a condição humana na modernidade.
Tal centralidade assenta num “óbvio contraste”. Entre o mundo
agrário e a sociedade moderna a diferença imediatamente mais visível,
para Gellner, é de que “um é rígido, a outra é móvel” (1983: 26). Ao
passo que “o mundo agrário é orientado para a estabilidade e a hierarquia”, a sociedade moderna, impactada pela industrialização, “está
destinada a permanecer móvel” (1989: 182, 212).
E está destinada a ser móvel porque a mobilidade ocupacional é
um imperativo da necessidade de inovação contínua de “uma sociedade cujo sistema político inteiro, e aliás toda a sua cosmologia e ordem
moral, se baseiam na última análise do crescimento económico, (...) na
esperança de um aumento perpétuo de satisfações, [e] cuja legitimidade depende da sua capacidade de sustentar e satisfazer essa expectativa” (Gellner, 1983: 32, trad.) 9.
O que Gellner observa é que “se o crescimento cognitivo pressupõe que nenhum elemento é indissoluvelmente ligado a priori, e que
tudo é passível de ser repensado”, o mesmo se passa com o crescimento económico e produtivo em relação às actividades humanas (1983:
24). A constante necessidade de inovação tecnológica faz com que a
instabilidade ocupacional se transforme “na única característica permanente de uma ordem social”, tornando obsoleta e incompatível a
velha estabilidade da estrutura de papéis sociais num contexto onde
“os papéis passam a ser opcionais e instrumentais” (idem). Este é, diz
9. A ideia do crescimento perpétuo ser a base de legitimação da sociedade moderna pós-industrial é encontrada em vários textos de Gellner. A título de exemplo vejam-se: 2003/1973: 144;
1991/1979: 280-81; e 1987: 93.
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Gellner, “um dos truísmos da sociologia da sociedade industrial”, o de
precisar “de um mercado de trabalho flexível e móvel” e de isso ser
“incompatível com a segurança dada pelo paternalismo” (1994: 19798).
O que se pode depreender sobre o “óbvio contraste” entre a mobilidade da sociedade industrial e a estabilidade do mundo agrário não é
só que uma se opõe à outra. A mobilidade é o contrário da estabilidade
de uma estrutura social que só é estável porque é hierarquizada. Enquanto oposto de hierarquia, a mobilidade traduz, em primeiro lugar,
um valor caro à modernidade. No quadro de uma individuação que implica que o significado da estrutura social nos percursos de vida individuais diminui substancialmente – dando lugar à autonomia subjectiva
sobre preferências e competências pessoais –, a mobilidade incorpora
o ideal moderno da liberdade individual.
Sob esta perspectiva, a mobilidade de Gellner aproxima-se da noção de liberdade enquanto “abertura” no sentido de Popper, que é “a
preservação de possibilidades abertas, tanto para os indivíduos como
colectivamente” (Gellner, 1964: 115, trad.). Uma noção que o próprio
Gellner prefere, em lugar da formulação clássica sobre a não interferência com a liberdade dos outros (1964: 111), e que reforça a ideia
da mobilidade enquanto liberdade de associação, liberdade de expressão e da escolha livre de cada indivíduo em relação à sua actividade
produtiva. Ou seja, sem eliminar o papel que o colectivo social tem
na formação da identidade dos indivíduos, a abertura que possibilita a
mobilidade permite que, “na sociedade em geral”, como diz Gellner,
“um homem [seja] um homem”; isto é, ele “não é totalmente identificado com o seu papel e pode, se quiser, despojar-se dos seus papéis, (...)
como se de um sobretudo se tratasse” (1964: 155).
Na verdade, só numa “sociedade aberta” podem os indivíduos
mover-se sem a restrição de barreiras sociais impostas por estatuto ou
hierarquia social rígida. Ela é uma condição de possibilidade da liberdade individual e é, simultaneamente, um requisito da sociedade industrial: numa sociedade de encontros efémeros, anónimos e esporádicos,
a “natureza gregária e mercurial” da vida profissional dos indivíduos
não se compadece com estruturas sociais marcadamente rígidas, uma
vez que isso seria “uma geração de atritos sem fim” (Gellner, 1987:
97).
Isto não quer dizer que qualquer traço de hierarquia e autoridade
desapareçam completamente da vida dos indivíduos. No mundo do trabalho, e no seio das organizações, o mais provável é que aqueles estejam submetidos a algum tipo de relação de autoridade. Contudo, o que
Gellner sublinha, neste contexto, são dois aspectos que diferenciam de
modo fundamental a sociedade industrial avançada por comparação à
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estrutura social estamental das sociedades agrárias.
O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o facto de os indivíduos serem
livres, pelo menos relativamente, para escolher mudar de organizações
(Gellner, 1964: 155), sendo certo, também, que a margem de liberdade
pode ser questionável se verdadeiramente não existirem opções válidas
como alternativas concretas.
O segundo aspecto que Gellner sagazmente observa é a clara e
distinta separação entre “vida de trabalho, de um lado, e vida (ou vidas)
de casa e comunidade, do outro” (1987: 97, trad.). Isto implica uma
separação física, dado que uma “existência normal, ou Existenz10”, envolve, de facto, a deslocação efectiva de casa para o trabalho. Mas não
é só que há um movimento físico de um lugar para outro. Esta separação e este movimento físico implicam uma mudança mais significativa: é “uma mudança de um conjunto de pessoas para outro, de uma
autoridade e hierarquia para outra, de um idioma e clima moral para
outro” (1987: 98, trad.). Ou seja, implica uma mudança de vivência,
uma transição entre dois mundos completamente diferentes.
Note-se que o que é relevante para Gellner, nesta mudança, não é
propriamente o que difere quanto às condições de trabalho ou quanto
às competências particulares dos indivíduos na sociedade industrial. O
que é decisivo nesta mudança, neste movimento tão físico quanto psicológico entre dois mundos distintos, é que as relações de autoridade
estão restritas ao horário de trabalho e não são transferidas, de modo
nenhum, para a esfera privada ou para a vida em comunidade. Não havendo essa transferência para os (cada vez maiores) períodos de lazer,
significa, consequentemente, que a estrutura de autoridade não é completamente internalizada, se é que o chega a ser de facto (1987: 98).
Em suma, o argumento de Gellner é que a liberdade individual é a
condição de possibilidade da mobilidade ocupacional numa sociedade
industrial avançada – neste tipo de sociedade, os indivíduos são móveis
porque são livres. Sendo uma pré-condição, ela é, simultaneamente,
um requisito do próprio sistema, porque a necessidade de inovação
contínua assim o exige: não pode haver mobilidade ocupacional se não
houver mobilidade social, se não forem eliminadas estruturas sociais
rígidas e pré-determinadas. Isto significa que, ainda que no mundo do
trabalho possam estar submetidos a algum tipo de relação de autori10. No original: “A normal existence, or Existenz, notoriously involves travel from home to place
of work. (Living over the shop is a privilege or burden given to few.)” (1987: 98). Ainda que desenvolvimentos ulteriores saiam do âmbito deste trabalho, não pode deixar de ser notada, nesta passagem,
o que se entende ser uma pequena provocação implícita de Gellner em relação a Heidegger,
quando faz equivaler “Existenz” (em Heidegger, a essência do Dasein, a desocultar, precisamente,
em solipsismo existencial, fora do mundo dos Outros e do mundo do trabalho) a uma “existência
normal”.
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dade (o que representa, sem dúvida, uma restrição de liberdade), esse
grilhão não é estendido ao tempo privado, ao tempo de casa e de lazer.
Na sociedade em geral, todos os indivíduos são igualmente livres.
Mas há um outro aspecto das sociedades industriais avançadas,
estreitamente ligada com a mobilidade, tão importante e tão ausente
como a liberdade individual nas estáveis, estratificadas, dogmáticas e
absolutistas sociedades agrárias. Esse aspecto é, afirma Gellner, a tendência para o igualitarismo.
Com isto não quer ele dizer que as sociedades industriais sejam
absolutamente igualitárias; pelo contrário, diz, elas são bastante desiguais se se considerar a grande variedade de posições sociais que existe na sociedade e se se tiver em conta que muitas delas são, de resto,
claramente mais vantajosas do que outras. A grande (e cabal) diferença
nestas desigualdades, por comparação com as sociedades agrárias, é
que não há descontinuidades radicais. Ou seja, não só “este sistema de
postos forma um certo continuum”, como, simultaneamente, “há uma
crença generalizada, talvez exagerada, mas não totalmente desprovida
de verdade, de que é possível subir e descer [na “escada” social] e que
barreiras rígidas no sistema são ilegítimas” (1983: 67, trad.).
E por que é que isto acontece na sociedade moderna em que vivemos? Como chegámos a uma sociedade que é marcada pela convergência de estilos de vida, por uma acentuada diminuição da distância social
entre estratos, por espectativas e aspirações igualitárias generalizadas
com base na crença no mérito e igualdade de oportunidades? Para Gellner, isto é explicado não porque a sociedade se tenha convertido a um
ideal, mas porque “o igualitarismo nasce da mobilidade inerente à estrutura ocupacional, imposta pela racionalidade de meios-fins e pela livre escolha de meios e a sua substituição frequente” (1989: 263, trad.).
Dito de outro modo, a tendência para o igualitarismo da sociedade não
se explica com “uma teoria de conversão colectiva”. Ela está enraizada
nas características da organização social moderna e é uma das consequências sociais do imperativo da mobilidade ocupacional, numa visão
de sociedade que assenta no constante crescimento e progresso.
De tal forma é firme a sua convicção, nesta explicação do igualitarismo observável na sociedade moderna, que o afirma, redondamente,
em vários lugares sob a forma de uma máxima: “a sociedade moderna
não é móvel porque é igualitária; é igualitária porque é móvel” (1983:
67, trad.; o mesmo em 1987: 93; e em 1989: 212).
Cabe, então, perguntar em que é que a mobilidade contribui para o
igualitarismo que Gellner enfatiza. Em parte, isso já foi referido, com
um impacto que abrange quer a liberdade individual, quer a tendência
para o igualitarismo. A transformação de uma estrutura social rígida
para uma totalidade fluida, sem posições sociais fixas e pré-determina-
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das é um dos aspectos. A mobilidade ocupacional ser um imperativo da
necessidade de constante inovação (e, por sua vez, ser o factor decisivo
na transformação da própria estrutura social) é outro.
Com efeito, de acordo com Gellner, uma das implicações mais
imediatas da inovação técnica e económica da sociedade industrial é a
de que “as mudanças na organização económica, na natureza e distribuição dos trabalhos, não são ocasionais, mas permanentes e constantes” (1987: 93, trad.). Sendo a instabilidade ocupacional uma característica endógena do sistema e auto-gerada, o imperativo da mobilidade
ocupacional tem, por seu lado, implicações sociais concretas muito
distintas de uma ordem social que é estruturalmente estável. Ela requer
dos indivíduos uma “prontidão geral” para mudar de empregos, que
isso seja exequível e que constitua a espectativa razoavelmente normal,
não só entre gerações, como em cada percurso de vida, ou “carreira”,
individual.
Ora, que pressupostos estão implícitos, segundo Gellner, nesta
“prontidão geral” requerida aos indivíduos? Primeiro, para que seja
possível a realocação em novas tarefas, as pessoas têm de ser requalificáveis, idealmente, de forma relativamente rápida e sem que isso
exija terem de aprender, do zero, todo um novo ofício. Num cenário
de constante instabilidade ocupacional, onde as profissões de hoje não
serão as mesmas de manhã, já não é viável um modelo de aquisição de
competências profissionais através de uma aprendizagem de um único
ofício durante vários anos com um Mestre. O que é necessário é que
tenham “uma formação de base genérica, que lhes dá (idealmente) literacia, numeracia e sofisticação técnica e social suficientes para torná-los requalificáveis de modo relativamente rápido” (1987: 102).
De facto, tal necessidade justifica-se, mais ainda, porque, nas sociedades industriais avançadas a própria natureza e conteúdo do trabalho mudam radicalmente: “o trabalho”, diz Gellner, “deixa de ser
físico e torna-se predominantemente semântico”, isto é, “consiste, não
na manipulação de coisas, mas na manipulação de sentidos” (1994:
105, trad.; cf. também 1983: 33; 1995: 43; e 1998: 27). Ou seja, de
modo geral, a grande maioria das actividades profissionais não envolve mover matéria, nem implica força bruta. Na maior parte do tempo
em que estão a trabalhar, o trabalho dos indivíduos consiste em trocar
mensagens entre si, ou, no limite, em manipular os controlos de máquinas. Quer a troca de mensagens com pessoas (que, muitas vezes,
nem sequer partilham a mesma ocupação profissional), quer o controlo
de botões, interruptores ou saídas de máquinas altamente sofisticadas,
envolvem competências de compreensão que dependem de um elevado
nível de literacia e de um idioma comum inteligível por todos. Ora, sem
uma formação de base que incida, precisamente, na aquisição destas
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competências genéricas não seria possível nem os indivíduos poderem
transitar fácil e prontamente entre postos de trabalho, nem executarem
tarefas que são agora radicalmente diferentes.
Isto conduz-nos ao segundo pressuposto que Gellner observa na
prontidão geral que a mobilidade ocupacional requere aos indivíduos
neste tipo de sociedade. Para que se consiga reproduzir indivíduos com
um nível de formação e competência técnica tão elevados – que é, de
resto, um requisito sine qua non dos esforços produtivos modernos – é
necessário que o processo de educação transite do núcleo familiar para
uma instituição educativa especializada. Porquê? Por um lado, nem
tal nível de competência técnica seria possível esperar ser alcançado
no seio de cada unidade familiar, nem este modelo (característico das
sociedades agrárias) permitiria ultrapassar a rigidez profissional que tipicamente engendra. Por outro, e com importância e impacto maiores,
porque vivemos num mundo onde “o único tipo de conhecimento que
podemos respeitar é o que é autenticado por centros de aprendizagem
razoavelmente imparciais, que emitem certificados com base em exames honestos e administrados com imparcialidade” (1983: 29, trad.).
Sendo um método centralizado de reprodução assente numa poderosa máquina educativa, a formação genérica dos indivíduos – que
não é mais do que a preparação inicial para os “devolver” novamente à
sociedade, aptos a integrarem a vida do trabalho – torna-se, ela própria,
parte do processo da divisão do trabalho. Não porque consiga garantir
uma formação que os blinde contra um futuro profissional imprevisível
e incerto. De facto, também o próprio sistema educativo tem de lidar
com esta incerteza e só pode almejar prover um tipo de formação cujo
objectivo principal (até porque não pode garantir outro) é criar indivíduos que sejam requalificáveis, sem que isso represente um grande
desperdício de tempo.
A questão é outra. O papel mais fundamental da moderna, centralizada e institucionalizada máquina educativa, enquanto parte integrante do processo da divisão do trabalho na sociedade industrial avançada,
não é só o de ter incomparavelmente mais recursos do que alguma
família possa alguma vez ter. O que é absolutamente decisivo é que
este tipo de formação genérica, fornecida por este tipo de instituição,
vai além da preparação para o uso de certas competências específicas
de um determinado papel social. Ela é, diz Gellner, “uma condição
universal de cidadania”, na medida em que “proporciona uma espécie de mínimo universal, que é a pré-condição necessária para quase
qualquer trabalho na sociedade, ainda que possa não ser suficiente”
(2003/1973: 146, trad.). Ou seja, se nas sociedades agrárias quem tinha
acesso à literacia e competências de compreensão similares fazia parte
de uma elite privilegiada, agora, na sociedade industrial avançada, es-
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sas competências satisfazem apenas as condições mínimas de cidadania, de efectiva participação moral numa comunidade moderna.
Portanto, esta educação genérica e institucionalizada uniformiza e
une os indivíduos na sociedade. Se se recuperar uma das teses centrais
de Gellner em relação à condição modular – a de que o homem modular
é individualista e, simultaneamente holista – consegue-se, dento deste
quadro, perceber a razão da sua afirmação. Neste tipo de sociedade, o
homem é individualista porquanto tem liberdade de mover-se numa
totalidade fluida sem barreiras pré-fixas ou pré-determinadas; e é, no
entanto, simultaneamente igualitário, na medida em que tem acesso
(porque o processo produtivo assim o exige) a uma igualdade de oportunidades garantida por uma formação homogénea genérica assente na
literacia universal e num idioma comum.
Apesar de individualista, o homem modular não é, contudo, atomista. Ele é (também) holista, precisamente, porque faz parte de uma
comunidade que o molda, que o faz ser quem é. A diferença, na sociedade moderna, é que “a sua identidade mais profunda não é determinada nem pelo seu saldo bancário, nem pelos seus parentes, nem pelo seu
status” (Gellner, 1994: 107, trad.). É, antes, formada por um processo
de exo-socialização. Uma identidade que é formada por uma máquina
educativa que certifica e confere aos indivíduos o passaporte de efectiva participação na sociedade: uma cultura de base genérica que é, “de
longe, a sua mais importante posse e investimento, pois só ela lhe dá
acesso a tudo resto” (idem).
O preço a pagar
Não há dúvida, para Gellner, que a sociedade do crescimento
perpétuo é uma sociedade de progresso, seja pelas condições de vida
materiais, seja pelas liberdades individuais, seja ainda por uma certa
convergência para o igualitarismo. Uma sociedade cuja base de legitimação é a prosperidade e o crescimento económico depende, necessariamente, de cumprir as espectativas que alimenta: a espectativa geral
que os indivíduos têm de viver bem e que o nível de vida aumente
continuamente. São, por isso, “a ganância e a espectativa de melhoria material, não o medo e orgulho no status”, sublinha Gellner, que
“vinculam os homens à ordem social e os obrigam a respeitar as suas
exigências” (1998: 27, trad.).
Contudo, apesar deste optimismo de Gellner, sem pejo reconhece
que há um preço a pagar pela constante melhoria do desempenho económico: o crescimento perpétuo requer inovação contínua, que, por
sua vez, causa a tão inevitável como necessária instabilidade ocupa-
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cional. Ora, se esta mudança permanente, tanto do sistema de papéis
económicos, como da ocupação dos seus lugares, é o motor da mobilidade ocupacional – com as consequências positivas que isso traz
para os indivíduos, como uma certa fluidez, abertura e convergência da
estrutura social – ela é a causa, também, de instabilidade e insegurança
social. Como elucidativamente afirma Gellner, “numa sociedade móvel todos estão expostos [ao risco] e todos se sentem inseguros” (1994:
203, trad.).
Esta é a condição reservada aos indivíduos numa estrutura social
onde raramente os papéis sociais são herdados de geração em geração
e onde muito menos podem os indivíduos esperar acomodar-se nos
mesmos nichos a vida inteira.
Mas não é só a mudança em si de trabalhos que gera instabilidade e incerteza. Para poderem ser “rapidamente encaixados em novas
posições na estrutura económica e social”, os indivíduos “precisam de
ser standardizados” (Gellner, 1998: 27). Eles são equalizados, como
já abordado, por uma máquina educativa que os uniformiza e prepara
para estarem permanentemente prontos a adaptarem-se a novas profissões. Gellner vê neste fenómeno, sobretudo, o benefício de uma tendência igualitarista da sociedade industrial avançada.
Esta padronização, todavia, tem um alcance mais profundo do que
o próprio Gellner pode parecer admitir. Ela implica que todos os indivíduos são substituíveis. E se isso é benéfico na estrutura produtiva e
económica, a verdade é que não é de negligenciar o impacto negativo
do ponto de vista dos indivíduos: a substituibilidade significa, no fundo, que eles são descartáveis, porque, precisamente, a tendência é a de
se considerar apenas o critério estritamente da eficiência económica.
E são descartáveis porque, numa sociedade que se rege pelo cálculo
racional de meios para atingir fins, todas as coisas são tratadas de modo
instrumental, isto é, como meios e não como fins em si mesmas. Por
“coisas”, entendam-se não só os instrumentos (objectos), mas também
as actividades humanas e os próprios indivíduos11.
Ora, a inquietação de Gellner vai até, de certo modo, em sentido
contrário. Apesar de, no mundo moderno, os indivíduos poderem ser
livres de escolher a sua actividade produtiva e livres de escolher mudar
de organizações, e apesar de viverem num contexto onde a desigualdade perdeu, como diz Gellner, uma das suas mais importantes sanções
– a de, presumivelmente, serem menos vulneráveis ou menos suscep11. A ideia da instrumentalidade numa sociedade regida pelo cálculo racional é, de resto, uma
das ideias centrais da tese weberiana do desencantamento na sociedade moderna e que Gellner
brilhantemente resume. Escapa-lhe, no entanto, o efeito que isso tem na vida dos indivíduos. Pelo
contrário, escolhe centrar-se sobre se o efeito da disciplina (outra das ideias da tese de Weber) é
de facto uma realidade efectiva na sociedade e sobre os indivíduos, contrapondo uma nova versão
da “jaula de ferro” weberiana como a “jaula de borracha”. Cf. Gellner (1987: 153).
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tíveis a quererem assumir posições servis na sociedade –, facto é que,
na grande maioria dos casos, os indivíduos preferem a estabilidade à
independência. “O ideal dominante”, constata, “parece ser o emprego
que é seguro (remuneração ou salário que chega independentemente
dos caprichos do tempo), mas onde o trabalho é claramente circunscrito no tempo e as relações de autoridade do horário de trabalho não
se estendem, de maneira nenhuma, ao tempo de casa e tempo privado”
(1987: 101, trad.).
De facto, a separação entre trabalho e vida é decisiva na aceitação
deste compromisso de estabilidade. Ela é, como referido anteriormente, o que permite não haver internalização de estruturas de autoridade
que só existem no mundo do trabalho, dando aos indivíduos pleno controlo privado sobre o seu cada vez maior período de lazer. Contudo,
também ela tem um preço a pagar.
Se a distintiva e clara separação de dois mundos traz a vantagem
de um certo tipo de libertação no tempo privado da vida, ela traz também, confessa Gellner, “o preço do isolamento entre uma actividade e
outra, uma espécie de fragmentação que faz com que cada actividade
não seja sustentada pelas outras” (1994: 104, trad.), porque se orienta
e cumpre apenas o seu fim próprio e claramente formulado. “Tal ‹‹alienação›› ou ‹‹desencantamento››”, acrescenta, “é um preço que alguns
consideram alto demais” (idem). Tendo em conta que é precisamente a
não confluência de questões (na esfera do conhecimento) e a fácil desvinculação dos laços sociais (característica de uma sociedade fluida)
que constituem a essência da modularidade dos indivíduos, podemos
estimar a avaliação que Gellner faria deste preço a pagar. Um preço
modesto.
2.3. A relevância do homem modular
Embora o conceito do “homem modular” surja tardiamente na
obra de Gellner, a verdade é que a concepção gellneriana de um novo
tipo de subjectividade da sociedade industrial moderna pode ser vislumbrada no seu pensamento anterior. De facto, é necessário, aliás,
percorrer a globalidade da reflexão de Gellner sobre a modernidade
para se conseguir reconstituir o que está contido em tal concepção:
começando pela primeira introdução do termo, veiculado fundamentalmente por uma metáfora; passando por uma arqueologia dos termos de
referência do problema que lhe está na base (e para o qual é a hipótese
teórica) e que constituem que para Gellner é o dilema da modernidade; até aos traços constituintes da nova ordem social fundada com a
era moderna e o inerente processo de industrialização, cujo processo
produtivo-económico tem implicações sociais profundas na formação
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da subjectividade (nomeadamente, o imperativo da mobilidade).
Sem se percorrer este caminho, a compreensão em profundidade
do conceito é, em certa medida, obscura. Claro, a imagem intuitiva
que se forma a partir da metáfora tem um efeito literário e simbólico
imediato e fácil. Mas só com a imagem metafórica, não se pode deixar
de sentir falta de densidade filosófica, de uma clara articulação do que
a metáfora pressupõe para o domínio dos conceitos do pensamento filosófico sobre os problemas teóricos que a modernidade traz.
Quer dizer, a modularidade não é (não era) uma categoria filosófica, pelo menos, para descrever a subjectividade. A fragilidade do
conceito de Gellner que se pode detectar, portanto, é uma certa falta de
intencionalidade; isto é, que o termo nomeie a coisa efectivamente, que
se torne imprescindível para se ter uma imagem completa da concepção do sujeito da sociedade industrial avançada. De modo breve, que o
conceito faça com que a concepção desta subjectividade não sobreviva
sem a imagem metafórica.
Apesar de tudo, depois de exploradas as dimensões semânticas e
os vários níveis de compreensão do conceito, de facto, a imagem modular enriquece. O imperativo da mobilidade (ocupacional e social),
adquire um outro alcance de significação se a imaginarmos como a
deslocação de peças de mobiliário e as possibilidades de adaptação que
elas permitem. A reprodução social exógena e homogeneizada, levada a cabo por uma máquina educativa portentosa e institucionalizada,
traz, com a lente da modularidade, outra dimensão na concepção da
formação dos indivíduos, como se da produção de peças em série numa
linha de montagem tratasse. A liberdade de associação dos indivíduos,
fundada na clara separação das esferas social, económica e política,
adquire um quadro mais vivo se imaginarmos que os indivíduos são
módulos que funcionam de modo independente ou em conjugações
plurais coerentes, mas não vinculativas. E assim por diante.
De facto, se nos detivermos nestas implicações da imagem metafórica, não pode escapar a inquietação do que o conceito de modularidade faz aplicar aos indivíduos. Ele ilumina, é certo, a agilidade, a
capacidade de adaptação, de mobilização de si, de liberdade de associação e de equalização das diferenças sociais, numa sociedade onde a
mudança é, como nota Gellner, a única característica que é permanente. Transporta, contudo, também, a sombra da objectificação do sujeito,
da sua instrumentalização e da sua descartabilidade.
Gellner sublinha e convoca quase exclusivamente as dimensões
positivas da modularidade, não endereçando as implicações negativas
que a concepção pressupõe. É possível que o conceito lhe tenha surgido como uma intuição filosófica, um primeiro impulso de imaginação
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que tenha feito convergir a elaboração teórica sobre os problemas da
modernidade, e que não tenha saído da fase de crisálida antes de o poder consolidar verdadeiramente12.
Ora, a verdade é que não se consegue equacionar a pergunta sobre
se o conceito modular incorpora, de facto, a liberdade dos indivíduos
na sociedade moderna sem se ter em conta a multiplicidade de sentido
que aquele institui. Não tendo Gellner elaborado o conceito da modularidade com a centralidade que ele poderia pressupor na sua análise teórica sobre a modernidade (afinal, ele representa a condição humana da
sociedade industrial), impõe-se a questão: como o receberam aqueles
que dedicaram parte da sua própria reflexão ao pensamento de Gellner?
Recepção (a)crítica
Verdade seja dita que, apesar da variedade de tópicos nas contribuições de Gellner para a análise social e política, o rótulo pelo qual
ficou conhecido para a posteridade é o de ser um teórico do nacionalismo. Tal imagem tem correspondência com o efectivo interesse e o
carácter pioneiro da teorização desse fenómeno na formação dos estados modernos. Contudo, ofusca, de acordo com alguns, as contribuições que acrescentou ao pensamento sobre a modernidade, bem como
o campo de reflexão crítica filosófica (Malešević e Haugaard, 2007: 8).
Seja pelo fenómeno de rotulação teórica, seja por outra razão,
facto é que o conceito de homem modular de Gellner tem passado,
de algum modo, despercebido na recepção crítica da sua obra13. Nesta
omissão, surpreendem duas coisas: ou a ausência da referência ao conceito, no contexto de estudos que se dedicam exclusivamente à análise
do pensamento de Gellner sobre a modernidade; ou, de maneira geral,
uma certa superficialidade na referência ao conceito, que se restringe
12. Note-se que Gellner morre em 1995, 1 ano depois da publicação de Conditions of Liberty, a
obra na qual surge pela primeira vez o uso do termo “homem modular”.
13. Pelo menos, que seja do nosso conhecimento e até à data da investigação para o presente
trabalho. Refira-se que a pesquisa se centrou, sobretudo, em: bases de dados electrónicas de livre
acesso (Google Scholar, sib.ul - catálogo colectivo da Unversidade de Lisboa e catálogo da Bibliotega Nacional) e pesquisa de títulos em repositórios comerciais (PhilPapers, Jstor). O critério de
pesquisa privilegiado foram as expressões-chave “homem modular”, “homem modular+Gellner”
e “modularidade+Gellner” (com as respectivas versões inglesa, francesa e espanhola). O objectivo foi, em primeiro lugar, encontrar estudos onde o conceito tivessse centralidade no título e,
secundariamente, encontrar eventuais referências e determinar a relevância da ocorrência do
conceito no corpo de texto. O que se pode observar de imediato é a inexistência de títulos que
tenham como centro o conceito de homem modular de Gellner. No que respeita a títulos, faça-se
excepção apenas para o artigo de Allison Hirst e Michael Humphreys, “Configurable Bureaucracy
and the Making of Modular Man” (Hirst e Humphreys, 2015), cuja discussão escapa ao ensaio filosófico, centrando-se inteiramente no âmbito específico dos estudos organizacionais (esta abordagem
será referida no capítulo 3.).
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ao uso e não a uma reflexão propriamente crítica. Neste contexto, raras
excepções há, que serão abordadas mais adiante.
Comecemos pela primeira. Não pode deixar de surpreender que,
num livro total e exclusivamente dedicado ao pensamento de Gellner,
não haja uma única instância de referência ao termo de “homem modular”. Quando a modernidade em Gellner é o eixo teórico central, como
é o caso do livro de Michael Lessnoff, Ernest Gellner and Modernity
(2002), seria de esperar que o conceito fizesse, pelo menos, alguma
aparição. E, de facto, não faz.
Depois, há os casos de reflexão e comentário sobre alguns tópicos
da temática gellneriana. Nestes, o ângulo a partir do qual o conceito é abordado varia, mas há um modo comum: o conceito é usado,
quando muito apresentado, mas não é objecto de reflexão crítica com
a intenção de mostrar que questões levanta o conceito de modularidade dos indivíduos. Com efeito, tal apresentação do termo incide, genericamente, na referência explícita, mas muitas vezes só implícita,
dos elementos comuns da metáfora modular salientados por Gellner e
o seu reflexo na realidade social. Alguns exemplos mais expressivos
são: a indicação explícita da imagem metafórica gellneriana da livre
e flexível associação de peças de mobiliário modular como símbolo
da liberdade de associação na sociedade moderna liberal (Malešević,
2007; Pirotte, 2009; Malešević e Malešević, 2010; Chahine, 2010); a
ideia implícita da standardização dos módulos como representação da
necessidade de homogeneização cultural requerida pelo nacionalismo
(Mouzelis 2007) ou, mais especificamente, do modelo de reprodução
social em massa (e aberto) que é accionado pela nova e institucionalizada máquina educativa (Hall, 2011; Ryan, 2015); ou, ainda, a noção
da capacidade de separação e das múltiplas possibilidades de configuração da modularidade com reflexo nas capacidades intelectuais racionais do “Homem Racional Moderno” (Ryan 2007).
Não quer isto dizer que os autores não façam uma reflexão crítica
sobre o tópico gellneriano sobre o qual se debruçam, reflexão essa que
incide num ou mais aspectos da visão da condição humana de Gellner.
O que sobressai, no que à recepção do conceito de o homem modular
diz respeito é que, quando a referência ocorre, no quadro do pensamento político-social, ela raramente sai da metáfora de Gellner e da
associação (mais ou menos livre) que ele faz.
Para além disso, não pode deixar de causar alguma estranheza o
facto de não se atribuir ao conceito uma centralidade que porventura
faria sentido ter lugar, pelo menos, em alguma obra de carácter global
sobre o pensamento de Gellner. Tal ausência de centralidade do conceito pode ser notada, por exemplo, em Ernest Gellner and Contemporary Social Thought, antologia cujo propósito consiste, justamente,

130

Inês Palma

em “lançar luz sobre o âmbito mais amplo do trabalho de Gellner”
para ir “além da imagem de Gellner como um teórico do nacionalismo
ou como um ensaísta espirituoso, de modo a dar ênfase à contribuição que ele fez noutras áreas de investigação” (Malešević e Haugaard,
2007: 7, trad.). Embora algumas das contribuições desta obra dêem, de
facto, conta do conceito nos termos já mencionados (Mouzelis, 2007;
Malešević, 2007; e Ryan, 2007), é curioso que não haja uma ocorrência, que seja, do termo “modular” na parte dedicada ao temas da sociedade civil, coerção e liberdade.
Excepções à regra
Há duas excepções que sobressaem na maior ou menor ausência
de relevância, anteriormente referida, dada ao conceito de Gellner. A
primeira é um artigo de 1997, “Ernest Gellner: un poppérien «historiciste»?”, de Jean Leca. Embora o centro da reflexão não seja sobre o
conceito em si (como, aliás, se nota pela provocação de ângulo epistemológico que o título faz anunciar), levanta uma questão e uma observação não pouco pertinentes em relação à condição modular.
A principal questão de Leca é “como pode perdurar uma sociedade
que é logicamente contraditória?” (Leca, 1997: 521, trad.). Contraditória porque o individualismo do homem modular conduz, inevitavelmente, à desigualdade social. Ora, o resultado dessa desigualdade, diz
Leca, “reclama uma justificação hierárquica que, quer a sua ideologia,
quer o seu funcionamento, recusam” (idem). Afinal, qualquer ordem
social que condicione os indivíduos nos termos das posições sociais
que podem ocupar não pode ser livre. Por outro lado, é também uma
sociedade contraditória porque o igualitarismo suposto na condição
modular “convoca uma limitação do mercado” (idem), um certo nivelamento das diferenças dos indivíduos, de modo a que todos possam
estar em circunstâncias equitativas. Essa limitação, porém, não pode
senão ser vista como um condicionamento da exigência de autonomia
e livre escolha individualistas.
O segundo ponto de importância segue-se, precisamente, desta
tensão entre liberdade e igualdade constituintes da condição modular.
Se, em Marx, observa Leca, a emancipação humana, para ser autêntica, não pode alienar a dimensão produtiva e económica da dimensão
política e moral, “para Gellner ela não pode resultar modestamente senão dessa mesma separação, que protege da servidão” (1997: 527-528,
trad.). O que Leca consegue, com esta breve, mas fina, observação, é
determinar os moldes nos quais Gellner concebe, afinal, a liberdade
reservada aos indivíduos modulares: uma liberdade modesta, fora do
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horário de expediente.
Zygmunt Bauman é a nossa segunda excepção, cujo contributo
para a compreensão do conceito de “homem modular” de Gellner é,
porventura, o mais interessante. Primeiro, porque, na sua descrição,
elucida a metáfora de Gellner melhor, até, do que o próprio Gellner;
segundo, porque reinterpreta, reformula e reflecte o que, na sua perspectiva, representa a modularidade na moderna condição.
É em In Search of Politics, que Bauman aborda o homem modular
– “o produto mais notável da sociedade moderna” (2006/1999: 158,
trad.), como diz, não sem alguma ironia. Tal como o mobiliário modular é diferente da tradicional mobília integral – de peça única, formato
acabado desde a sua concepção e inibidora de qualquer mudança ou
adaptação ulteriores que se quisessem fazer –, também o homem na sociedade moderna é diferente do homem tradicional. O homem modular
não tem, explica, “nenhuma forma ‘própria’, mas um conjunto infinitamente expansível de formas possíveis”. Ao contrário de O Homem
sem Qualidades de Robert Musil14, o homem modular é, antes, uma
criatura com qualidades móveis, descartáveis e permutáveis, e, por
isso, mais próximo do ideal renascentista proteano: “um ser com demasiadas funcionalidades e aspectos”, que “só podem ser mantidos por
algum tempo, prontos para serem encaixados ou removidos conforme
surjam as necessidades”, em suma, “um homem sem essência” (idem).
O que distingue, porém, o homem da mobília, acrescenta Bauman, é
que ele não é só modular, ele também se modela a si próprio. Ou seja,
o homem modular não se resume a “um conjunto de possibilidades à
escolha”, como o mobiliário; ele é modular porque, nesse conjunto de
possibilidades, é ele que se monta e desmonta a ele mesmo, vivendo
“como um conjunto de tarefas a serem realizadas” (2006/1999: 159).
Do ponto de vista das relações sociais, Bauman, seguindo Gellner,
dá nota de uma sociedade que, apesar de os vínculos não serem rígidos
e de não estar sujeita a nenhum poder coercivo que a forcem a uma
forma fixa, é “bem integrada”. Bem integrada porque é uma sociedade
“multi-rede”15, que mesmo sem estamentos ou classes, “consegue vi14. O Homem sem qualidades é o romance inacabado do escritor austríaco Robert Musil, publicado
entre 1930-1942. Considerado um romance filosófico, tem como pano de fundo os últimos dias do
Império Áustro-Húngaro e a sua falta de unidade política e as contradições do modo de vida kakaniano (uma associação jocosa entre a expressão infantil “kaka” e a abreviatura alemã K und K – kaiserlich und königlish, “imperial e real”): um regime clerical, mas um modo de vida liberal, onde todos
os cidadãos eram iguais perante a lei, mas nem todos os indivíduos eram considerados cidadãos.
Em Gellner, vemos a referência a Robert Musil em Language and Solitude (1998), para dar conta
do antagonismo entre as duas visões: individualismo e holismo. Tem, por isso mesmo, um significado não menos do que acutilante o facto de Bauman escolher contrapor a plasticidade moral do
homem sem qualidades de Musil à existência multifacetada do homem modular de Gellner.
15. Por sociedade “Multi-rede” Bauman refere-se, reformulando, à ideia de “sociedade em rede”
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ver com a sua própria subdeterminação, ambivalência e contradições”
sem que isso se converta no “pesadelo hobbesiano”. Com efeito, na
sociedade multi-rede de homens modulares, já não há sujeitos totais
nos quais algum poder total pudesse ser ancorado. Pelo contrário, sublinha, “o negócio da integração e controlo foi desregulado e privatizado” (2006/1999: 160).
Deste modo, o que a sociedade multi-rede ganha em fluidez, pela
novel flexibilidade dos vínculos sociais, perde a vida dos seus membros
modulares em rede de segurança. Numa sociedade onde as relações são
maioritariamente instrumentais, ad hoc e frágeis, chegar a “pertencer”
torna-se no maior problema, porque todos estão, sempre e em qualquer
lugar, “parcialmente deslocados”, nota Bauman, recordando a famosa
expressão de Niklas Luhmann (2006/1999: 161). Assim, o preço a pagar pela modularidade, pela fragmentação que suspende a sustentação
entre uma actividade e outra, não é, de acordo com Bauman, a alienação que Gellner chega a admitir, mas uma “inquietação” e uma “falta
de familiaridade”. O que está em causa não é uma “pessoa total” ser
alienada de um pressuposto “mundo total”, mas o sentimento de nunca
chegar a pertencer inteiramente a nenhum grupo, porque “todas as formas de união são vulneráveis e frágeis, enquanto os módulos permanecem mal integrados” (idem).
A questão, para Bauman, é que este “não pertencer” significa não
ter acesso a um “compleat mappa mundi”, “a totalidade do conhecimento sobre o mundo e o lugar que cada um nele tem”, uma condição que é “livre de escolhas existenciais”, colocadas a todo o instante
(2006/1999: 162). O que acontece com a modularização dos indivíduos e das relações sociais, pelo contrário, é que a sociedade não passa
de “um agregado de indivíduos que são livres, mas solitários, livres
para agir, mas sem terem uma palavra a dizer sobre o contexto no qual
agem” (2006/1999: 167). Isto é, a sociedade resume-se a um agregado
de indivíduos totalmente livres, porém totalmente impotentes e indiferentes, incapazes de reconhecer a sua autonomia juntamente com os
laços que os unem na busca de um bem comum, incapazes de “reconciliar a liberdade individual com a segurança comunitária” (idem) – o
problema endémico, segundo Bauman, da sociedade moderna.
Quer a inquietação, quer a falta de familiaridade e de sentimento
de pertença são, por isso, sintomas do que verdadeiramente representa
a condição humana sob a égide da modularidade. Na interpretação de
Bauman, tal condição não se cinge à mobilidade, à adaptabilidade, à
prontidão geral ou à liberdade de escolha que Gellner optimistamente
de Manuel Castells, sem hierarquia social pré-determinada e sem um centro único de poder e
controlo.
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assinala. A realidade efectiva da condição da modularidade é, antes,
uma condição de “Unsicherheit – a maldição tripla da incerteza, insegurança e precariedade” (2006/1999: 161), onde todos são redundantes, todos são substituíveis e todos são, por isso, vulneráveis. Debaixo
desta maldição, nenhuma posição social, por mais estável que possa
parecer, está blindada contra a ameaça premente de ser precária.
Por isso mesmo, não é menos do que espectável observar as consequências de quem perdeu o controlo do presente e não tem esperança
no futuro, à conta das misteriosas forças da “recessão”, “racionalização”, “queda na procura do mercado” ou “downsizing”. A ausência ou
falta de visão a longo-prazo sobre os projectos de vida individuais, a
banalidade ou egoísmo da satisfação de desejos imediatos ou o viver
a vida em episódios que valem por si, sem se querer saber das consequências, não são, de acordo com Bauman, uma decadência moral sem
antecedentes.
Essa “decadência” não é senão “uma resposta racional ao mundo no qual se é forçado a tratar o futuro como uma ameaça, e não
como abrigo ou terra prometida” (2006/1999: 173). Um mundo que,
como sublinha, longe de ser natural, é fabricado. Um mundo que é um
produto da “economia política da incerteza”, cuja eficácia reside, não
no uso dos pesados e redundantes dispositivos disciplinares, mas na
incapacitação de indivíduos privatizados e endemicamente inseguros
realizarem uma acção concertada ou acreditarem, até, que isso possa
alguma vez constituir uma alternativa à condição presente.
Ora, a crítica que Bauman endereça à condição de “Unsicherheit”
implicada pela modularização dos indivíduos é que sem segurança
existencial não há participação política. Isto é, sem essa segurança pessoal (que só pode vir da comunidade), não há liberdade para decidir,
em conjunto, o que deve ser o bem público, uma sociedade ética e
justa, um curso de vida digno e livre do risco existencial. E que, afinal,
talvez seja essa mesma a finalidade da “economia política da incerteza”. Ela é, observa Bauman, não sem uma nota de sarcasmo, “boa para
o negócio”.

3. O Homem Modular e o Trabalho
3.1. Autonomia ou integração
Do ponto de vista do trabalho, há três aspectos que são particularmente interessantes na reflexão de Gellner sobre as consequências
sociais do fenómeno da industrialização na era moderna. E são interes-
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santes porque não só justificam e servem de fundamento para a concepção modular dos indivíduos que Gellner, por fim, apresenta, como
abrem a possibilidade de reflexão sobre algumas implicações que o
mundo moderno traz para a relação dos indivíduos com o trabalho.
Em primeiro lugar, é de sublinhar a importância da instabilidade ocupacional. Ela é um resultado directo – um “imperativo”, aliás
– da necessidade constante de inovação nas sociedades modernas industriais e é o que determina a mobilidade ocupacional, com todas as
consequências que esta implica, quer no tecido social, quer no quadro
teórico da modularidade de Gellner. Neste último, a mobilidade ocupacional tem um papel conceptual central, de resto, na modularidade.
Não obstante, indo ao precedente que a determina, não é despiciendo o
impacto da observação de Gellner em relação à indómita instabilidade
ocupacional.
Quando Gellner afirma que tal instabilidade é um imperativo de
funcionamento nas sociedades industriais avançadas, isso significa admitir que o facto de cada vez menos haverem percursos profissionais
estáveis, consistentes e perenes ao longo de uma vida não é um resultado de fracas decisões dos indivíduos. Pelo contrário, a inconsistência
de percursos é o que é mais inevitável e torna-se espectável. Ora, esta
constatação, por si só, não é, de todo, de negligenciar. Sobretudo se
tivermos em consideração as visões de “sucesso” vigentes no mundo
do trabalho, que fazem depender o triunfo, o mais das vezes, apenas
da responsabilidade individual na determinação das carreiras profissionais. Admitamos, se a instabilidade ocupacional é um requisito do
sistema ela não é o resultado da imprudência dos indivíduos.
Isso mesmo observa Bauman, ainda que de outra maneira. Ponderando o ataque que muitos “pregadores morais” lançam ao que avaliam
ser uma decadência moral dos indivíduos – como o demonstram as
“vistas curtas ou ausência de projectos de vida, a trivialidade ou egoísmo dos seus desejos, a sua inclinação para segmentar a vida em episódios” – Bauman contrapõe: isso não é senão “uma resposta racional
ao mundo no qual se é impelido a tratar o futuro como uma ameaça”
(2006/1999: 173). Ou seja, uma resposta racional à condição de permanente insegurança e precariedade instituída pela oficiosa “economia
política da incerteza”.
A instabilidade ocupacional é, sem dúvida, o pano de fundo. Mas
há outros dois aspectos que são particularmente relevantes no quadro
do pensar filosófico sobre o trabalho: um é a clara separação entre
“vida” e “mundo do trabalho”; o outro é a mudança da própria natureza do trabalho, porquanto deixa, maioritariamente, de ser manual para
passar a ser semântico. Um pressupõe aceitarmos uma concepção de
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liberdade que só existe fora do horário de trabalho. O outro pressupõe
admitirmos, necessariamente (e ainda que Gellner o não enderece), que
o conteúdo do trabalho vai além da actividade específica, pois convoca
capacidades e relações que extravasam a ocupação profissional. Interligados, este dois aspectos são relevantes na medida em que revelam
as contradições que emergem da tensão de fundo da própria modularidade, quando aplicada à concepção do homem, particularmente na
dimensão do trabalho: a tensão constituinte e permanente entre autonomia e integração.
O problema da autonomia
A capacidade de separação é o fundamento daquilo que Gellner
caracteriza como “certas qualidades morais e intelectuais que são pressupostas pela modularidade”, como sejam “a não confluência de assuntos” ou “a separação dos cordões sociais” (Gellner, 1994: 104). Sendo
uma qualidade essencial da modularidade, é ela que permite e garante a
autonomia dos indivíduos. Como Leca bem observa, para Gellner (e ao
contrário de Marx), a autonomia dos indivíduos não pode senão resultar, ainda que “modestamente”, da separação entre as esferas produtiva
e económica e as esferas política e moral (Leca, 1997: 527-528). Isto é,
a autonomia não pode resultar senão da alienação – os indivíduos não
se emancipam autenticamente através do trabalho, mas fora dele.
Entende-se a posição de Gellner, ao situar a liberdade na capacidade de separação, se nos recordarmos da perspectiva que mantém sobre
o conhecimento e de como ele determina tudo o resto. De modo breve,
é esta capacidade de separação de “assuntos”, a possibilidade de segregação das totalidades em partes, que permite ao sujeito emancipar-se
do escândalo da heteronomia e do conformismo social, os quais não
podem ser racionalmente desejáveis.
Tal posição espelha, no domínio da filosofia social e política, o
que Kymlicka designa como a “perspectiva liberal do eu”, sob a qual
se concebe que “os indivíduos são considerados livres de questionar a
sua participação em práticas sociais existentes e de as rejeitarem, caso
essas práticas pareçam ter deixado de valer a pena adoptar” (2002: 221,
trad.). Por outras palavras, cada indivíduo deve ser livre de poder escolher por si próprio que tipo de vida quer ter, não à imagem de um ideal
perfeccionista sobre o que é uma vida boa, mas de acordo com os seus
interesses e de acordo com as suas crenças sobre o que é valioso para
si. Simultaneamente, ele tem de ter as ferramentas necessárias para poder formar e rever as suas crenças, valores e práticas sociais nas quais
se insere e é, por isso, que as posições liberais tradicionais têm especial
preocupação com a educação, liberdade de expressão, liberdade de im-
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prensa, liberdade de associação e assim por diante (Kymlicka, 2002:
216). De tal modo que, determinar algum tipo de ideal sobre o que é
uma vida boa – como, por exemplo definir horizontes morais sobre o
que é o bem comum, como defende, em contraste, a posição comunitarista – é, na perspectiva liberal, submeter os indivíduos a um ideal perfeccionista que necessariamente constrange a sua autodeterminação.
Isto justifica a defesa do pilar liberal: o de um estado “neutro”16, cuja
única função é garantir as condições ex ante de liberdade e igualdade
e objectar a qualquer tipo de políticas que intentem uma redistribuição
dos resultados.
Deste princípio geral sobre a autonomia dos indivíduos verte-se
a posição liberal sobre o trabalho. O princípio de que “não cabe ao
estado determinar se o trabalho deve ou não ser uma fonte central de
valor na vida de um indivíduo; pelo contrário, os indivíduos devem ser
livres de escolher as suas fontes particulares de valor e significado a
partir de origens diversas” (Roessler, 2012: 71, trad.). Isto é, estando
garantidas condições justas de trabalho e igualdade de oportunidades
na educação, não cabe ao estado interferir na liberdade de os indivíduos escolherem e exercerem determinada profissão. Do mesmo modo,
deve ser preservada, também, a liberdade de não considerar o trabalho
como a mais importante fonte de realização.
A este princípio, porém, acrescenta-se outro. Nas sociedades modernas democráticas liberais, seja por se considerar ser um dever social
participar na estrutura económica, seja por ser fonte de auto-estima
resultante do reconhecimento social, seja por ser um princípio da ética
do trabalho já estabelecido nas sociedades actuais, os indivíduos têm
de trabalhar (Roessler, 2012: 77). Pelo menos, a larga maioria.
Contudo, como Roessler aponta (e bem), o trabalho como necessidade levanta uma séria dificuldade à concepção liberal sobre a autonomia. Se o princípio a partir do qual se afirma que os indivíduos
devem ser livres de determinar os seus projectos de vida em condições
de autonomia for para ser levado a sério, não se compreende como
pode ser aceitável considerar que a alienação – ou, se se quiser, a heteronomia no trabalho – seja um resultado inevitável, ainda que não
desejável. Isto é, se há, de facto, uma “preocupação com a autonomia
16. Pela ideia liberal de estado “neutro” entenda-se a ideia reformulada, exposta por Kymlicka,
que concede uma margem para o papel de regulação e equilíbrio por parte do estado, mas apenas
como garantia das condições necessárias para existir liberdade, igualdade e justiça, assente em
princípios de igualdade de oportunidades e mérito, por exemplo (cf. Kymlicka, 2002: 217). O
próprio Gellner partilha desta perspectiva, chegando mesmo a afirmar que o princípio do estado
neutro é um mito, na medida em que o estado tem de ter necessariamente uma função reguladora
e de garantia e manutenção de uma gigantesca infraestrutura, impossível de manter só pelo mercado e sem a qual este não poderia funcionar (cf. Gellner, 1994: 169-170).
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do indivíduo, então”, diz Roessler, “excluir contextos de vida centrais
– nomeadamente, os do trabalho – desta reivindicação de autonomia
parece implausível” (2012: 81, trad.). Pelo contrário, defende que não
é razoável admitir que os indivíduos se pressuponham autónomos em
sociedade e, ao mesmo tempo, esperar que aceitem que o seu trabalho
seja não gratificante, heterónomo ou desprovido de sentido.
Ora, a crítica de Roessler à concepção liberal da autonomia é a
mesma que se pode endereçar à concepção modular da liberdade de
Gellner. Não é suficiente supor que os indivíduos são capazes de “separar assuntos”, de despir os seus papéis sociais, como se de um sobretudo tratasse, e assim esperar que as estruturas de autoridade não
sejam internalizadas, porque elas estão restritas ao horário de trabalho.
A autonomia tem de ser um princípio presente, também, numa tão importante dimensão da vida como é o trabalho, de tal modo que os indivíduos não experimentem a relação que com ele têm como heterónoma
ou, no limite, como não digna.
Dizer que não é plausível aceitar que o princípio fundamental da
autonomia seja suspendido nas horas de trabalho tem uma implicação profunda. Implica considerar que o trabalho não é só instrumental,
mas que ele tem um peso determinante na subjectividade. Significa
reconhecer, por um lado, que o trabalho tem uma influência formativa
na autonomia e, por outro, levanta a questão de saber como é que os
indivíduos podem desenvolver e suster uma identidade coesa de forma
autónoma se não conseguirem integrar as diferentes dimensões da sua
vida.
O problema da integração
Podemos depreender que, de facto, o problema da autonomia
anuncia a necessidade de existir integração. É, aliás, este o eixo da
tensão entre os dois pólos: pressupor que a autonomia se veste e se
despe sem que isso afecte a subjectividade, menosprezando as diversas
formas como o trabalho afecta o modo como nos relacionamos connosco mesmos e com os outros. Ele afecta, como diz Roessler, “todas as
relações intersubjectivas nas quais vivemos” (2012: 82).
Contudo, podemos experimentar outro ângulo de observação. Experimentemos considerar quais são as implicações de se admitir a necessidade de integração.
São explícitas as reservas de Gellner em relação à integração. O
risco de considerar que tudo tem de estar integrado é o caminho para a
conformação. Daí a importância da possibilidade de separação (e daí,
também, as dificuldades que essa abordagem levanta).
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E, no entanto, no quadro do pensar filosófico gellneriano sobre o
efeito que a industrialização tem na sociedade, há um aspecto que pressupõe, justamente, a necessidade de integração. Gellner não a endereça, mas ela é uma necessidade inerente. Esse aspecto é a mudança que
Gellner, sagazmente, identifica na própria natureza do trabalho. Como
bem nota (e em vários lugares), nas sociedades industriais avançadas
o trabalho “deixa de ser físico para passar a ser predominantemente
semântico”, deixa de ser constituído pela “aplicação de força em matéria” para passar a ser “a manipulação de sentidos” (Gellner, 1983;
1987; 1989; 1994; 1995; 1998).
Esta mudança traz uma implicação de consequências profundas.
Implica, tomando emprestada uma observação feita em outro contexto,
que “o capital já não explora só o trabalho, entendido como a capacidade física de transformar objectos, mas põe em acção as capacidades de
criar e de comunicar que atravessam as relações sociais” (Read, 2009:
33, trad.). O que Read constata, sobre esta “incorporação de todo o potencial subjectivo” nos poderes produtivos do capital – como sejam as
capacidades de comunicar, sentir, criar, pensar – é que deixa de existir
a fronteira entre o fora de e o dentro de na relação dos indivíduos com
o capital. Isto é, não há fora de, porque “não há relação que não possa ser transformada em uma mercadoria, mas, ao mesmo tempo, não
há nada senão exterioridade”, na medida em que “a produção acontece fora da fábrica ou da empresa, nas várias relações sociais” (idem).
Como diz Read, é a própria subjectividade que se torna produtiva e que
é preciso controlar.
Ora, este esbatimento de fronteiras inerente ao trabalho semântico
confronta a concepção modular de Gellner com uma séria dificuldade
que ele não chega a endereçar: ser a integração das várias dimensões do
indivíduo, justamente, aquilo que se passa a explorar.
Modular para quem?
Confrontada com estes problemas, importa perceber, antes de
mais, o que significa, afinal, a modularidade dos indivíduos no trabalho. Autonomia e integração são dois pólos em tensão? Ou são um
binómio, onde um elemento faz implicar o outro?
Como vimos, Gellner admite que a autonomia dos indivíduos possa ser, de certo modo, “suspensa” no período reservado ao trabalho.
Para além disso, acrescenta, ainda que “a rígida atribuição de papéis
[ocorra] dentro das organizações, os homens são razoavelmente livres
para escolher mudar de organizações” (1964: 155, trad.). Mas o que é
que isso quer dizer realmente? Que impacto tem nos indivíduos, na sua
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relação com o trabalho e na sua relação com as organizações nas quais
trabalham?
Ainda dentro do espaço do problema da autonomia, podemos interrogarmo-nos sobre o seguinte: admitindo que a modularidade traduz uma abertura de possibilidades, assente na construção parcelar e
adaptativa dos percursos profissionais ao longo da vida, o que devemos
pensar em relação ao papel das organizações sobre as “oportunidades”
que providenciam aos indivíduos? Ou, de outra maneira, se o princípio
liberal da autonomia determina que os indivíduos devem ser livres de
determinar os seus projectos de vida sem interferência do estado, por
que não questionamos essa interferência por parte das organizações
em relação aos seus trabalhadores? Sucintamente, modular para quem?
Por fim, entrando no problema da integração, poderemos perguntar “modular como?”, se a própria natureza do trabalho, hoje, extravasa
o tempo, o local, as competências, que antes se fixavam intramuros, na
fábrica ou na empresa.
3.2. Existir para funcionar
É no campo teórico dos estudos organizacionais que se pode encontrar o reflexo da concepção modular dos indivíduos tal como Gellner a estabelece.
Não significa que seja a única abordagem à modularidade na teoria das organizações. A modularidade é, aliás, considerada por alguns
como “uma teoria organizacional generalizada e influente” (D’Adderio
e Pollock, 2014). Nesse quadro, no entanto, ela assenta sobretudo nos
princípios da teoria da complexidade, traduzindo a transição de formas
organizacionais verticalmente integradas para formas organizacionais
onde os verticais de negócio são unidades separadas, independentes e
com coordenação descentralizada a partir de interfaces standardizados
(D’Adderio e Pollock, 2014: 1813-14). Não será este ângulo a abordar
aqui.
O que está em causa é compreender o que significa a modularidade no contexto do trabalho a partir da concepção de Gellner, tendo
em conta, particularmente, dois aspectos que nela são fundamentais:
a clara demarcação entre vida e trabalho e, consequentemente, a possibilidade de os indivíduos se relacionarem com o trabalho de modo
não integral.
Neste plano, a reflexão de Jannis Kallinikos é um contributo decisivo. Destaca-se, desde logo, por ser (tanto quanto nos foi dado apurar)
o primeiro, por expandir e fazer aplicar o conceito de Gellner ao pensamento organizacional e por ter sido a influência determinante de re-
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flexões posteriores sobre o “homem modular” nas organizações (p. ex.:
Malvezzi, 2006 e 2015; Hirst e Humphreys, 2015; Abdelnour, Hasselbladh, e Kallinikos, 2017). Mais importante, contudo, é a ideia central
que norteia a interpretação que faz da concepção modular gellneriana
para a teoria organizacional. A concepção modular dos indivíduos, resultante dos valores da modernidade, marca, segundo ele, de forma
distintiva a relação dos indivíduos com as organizações nas quais trabalham. Eles envolvem-se, diz Kallinikos, “como papéis e não como
pessoas” (2003: 595).
O trabalho como papel
De acordo com Kallinikos o carácter do trabalho do mundo contemporâneo – transitório, fragmentado e assente nas qualidades da
maleabilidade, flexibilidade e adaptabilidade – pode ser, ainda que
pareça contraditório, “remontado ao estabelecimento da burocracia e
à mobilidade das relações sociais que coincidem com a modernidade”
(2003: 604, trad.).
Tal (aparente) contradição assenta na imagem comum atribuída à forma burocrática de rigidez, hierarquia e comportamento vinculado a regras, que contrasta, segundo os teóricos das organizações,
com a maior flexibilidade, abertura e autonomia das formas “menos
burocráticas” que lhe sucedem. Num certo sentido, diz Kallinikos, é
até mais o aspecto da vinculação de comportamentos a regras, do que
propriamente a hierarquia, que molda a visão estereotipada da forma
burocrática como “um sistema de rotinas e procedimentos operacionais
padronizados”. Expressão de “um elaborado edifício social de regras,
rotinas e sistemas de papéis formais, estipulando posições, funções e
jurisdições e regulando os padrões de interacção”, o comportamento
vinculado a regras é, assim, percebido como sendo o verdadeiro “cerne
da mecânica comportamental que governa a burocracia” (Kallinikos,
2004: 16-7, trad.). É também por ele que a burocracia é frequentemente
alvo de crítica pelos que o consideram um obstáculo à criatividade e
expressão pessoal no trabalho.
No entanto, é precisamente a construção de um sistema de papéis
formais para regular o comportamento dos indivíduos nas organizações que constitui uma das grandes inovações históricas da burocracia, em linha com os valores da sociedade moderna. Tanto a clara e
institucionalmente apoiada separação entre trabalho e o resto da vida
das pessoas, como o ethos igualitário sustentado na meritocracia e mobilidade social, contribuem para que, “pela primeira vez na história”,
salienta Kallinikos, “uma forma de organização [decomponha] siste-
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maticamente os termos pelos quais os indivíduos são vinculados a organizações de pessoas concretas” (2004: 19, trad.). Isto é, com a ordem
burocrática, assumir funções num trabalho é dissociado quer da posição social (porque baseado no mérito), quer da totalidade do mundo da
vida e do modo de ser particular de cada indivíduo.
Tal dissociação inaugura um novo princípio a partir do qual os
indivíduos se vinculam às organizações. No local de trabalho moderno, diz Kallinikos, “os indivíduos são nele envolvidos como papéis e
não como pessoas” (2003: 597, trad.). Isto significa que a relação que
é estabelecida entre indivíduos e organizações é “não inclusiva”, ou
seja, a burocracia regula o trabalho, mas não determina todas as outras
dimensões da vida dos indivíduos, como sejam a família, a comunidade ou a vida pública. Significa também que, ao serem separados dos
indivíduos, os “papéis” organizacionais tornam-se, na forma burocrática, “matrizes comportamentais” que podem ser desenhadas antecipadamente e sem ter em vista a pessoa que os ocupa.
A separação do papel da pessoa, tem, de acordo com Kallinikos,
implicações profundas em relação ao modo como é concebido o trabalho. Por um lado, o input básico antropológico das organizações passa
a ser composto por “enclaves de peças comportamentais”, em vez de
ser a pessoa. Por outro, partindo do suposto que o trabalho pode ser
separado radicalmente do resto da vida, aquele passa a ser regido, não
em função do “horizonte de significado da pessoa, mas por um conjunto significativamente mais estreito de capacidades relacionadas com os
requisitos operacionais de manipulação de objectos ou com as exigências de um domínio significativamente mais restrito de experiência”
(2003: 606-7, trad.).
Ora, não é possível que a concepção do trabalho passe a ser entendida como um papel e, sobretudo, o de ser um entre os vários papéis
que os indivíduos podem assumir no espectro alargado de esferas que
são abarcadas na sua vivência (por exemplo, esfera pública-privada,
trabalho-lazer, família-comunidade, educação-ocupação profissional,
etc.), sem que se dê a própria transformação da visão do homem. Com
efeito, “o carácter distintivo do local de trabalho moderno está”, diz
Kallinikos, “inextricavelmente ligado ao constructo antropológico do
homem modular”, tal como, acrescenta, Gellner convincentemente
propõe (2003: 608). Em lugar de serem equacionados como “a essência de uma unidade”, com a modernidade, os indivíduos passam a ser
concebidos como “conjuntos soltos de vários papéis” que podem ser
mobilizados, não de modo total, mas de modo selectivo e parcelar, reconfigurável, substituível e adaptável ao que for exigido pelas circunstâncias. Dito de outro modo, com a nova ordem social moderna, os
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indivíduos são tidos como “portefólios de papéis”, em que cada papel
tem o seu projecto e campo de significação distintos para o indivíduo.
São estas qualidades da mobilidade, selectividade e adaptabilidade que Kallinikos identifica, precisamente, como as características
centrais da forma burocrática, assente numa concepção antropológica
modular, que as tendências mais recentes de flexibilização do trabalho
só vieram acentuar. E, no entanto, apesar da mobilidade ocupacional
e a flexibilidade organizacional actuais poderem ser remontadas aos
atributos da concepção modular do homem, num outro sentido, elas
confrontam-na seriamente.
Se, com a forma burocrática, a modularidade concebe os indivíduos como portefólios de papéis – conjuntos de modos de ser e agir diferentes e parcelares, moldáveis consoante as diferentes circunstâncias
e onde o trabalho era uma de muitas dimensões no portefólio biográfico de cada indivíduo –, a progressiva centralidade com que o trabalho
ocupa na vida dos indivíduos faz reenquadrar radicalmente o que é ser
modular hoje.
“Antes, um importante mas único segmento da vida, o trabalho
concebido como um investimento em competências e experiências
ocupacionais”, nota Kallinikos, “tende a monopolizar o horizonte total
das decisões individuais” (2003: 612, trad.). Cada vez mais um maior
número de decisões existenciais se prende com as espectativas futuras de emprego e das compensações que certos percursos profissionais
podem, ou não, oferecer. Cada vez menos a educação e a formação
e experiências ocupacionais se centram nos interesses estritamente
pessoais, para passarem a ser calculadas em termos de investimento
num portefólio de competências, constantemente avaliado com base na
possível rentabilidade futura. Cada vez mais são diluídas as fronteiras
entre maneiras de ser e de agir que pertenciam a esferas distintas e
claramente separadas, fazendo com que a modularidade dos indivíduos
seja “progressivamente enquadrada nos termos da vida como investimento”, e tornando-se, assim, num “puro dispositivo de adaptabilidade” (2003: 613). Um dispositivo de adaptação reactiva a circunstâncias
que estão em mudança permanente.
Ora, no mundo organizacional, também esta diluição de fronteiras
entre trabalho e vida é expressa, de acordo com Kallinikos, na realidade organizacional. Debaixo do chapéu da gestão de recursos humanos,
todo um novo e constantemente refinado sistema de práticas e técnicas
procura reconfigurar um modelo do agir humano que transforma radicalmente os pressupostos da participação dos indivíduos nas organizações. Reduzidos à categoria de recursos, em vez de papéis, quase toda
a matéria humana é passível de ser eficazmente extraída, continuamen-
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te desenvolvida e utilizada com o propósito exclusivo de expandir a
utilidade organizacional. Socialidade, educação e conhecimento, lazer
deixam de ter o seu objectivo próprio e intrínseco, para passarem a ter
de provar a sua viabilidade instrumental e comercial.
O que Kallinikos observa, não sem inquietação, é que, não sendo
práticas totalmente novas ou de todo ausentes “na típica ordem moderna”, elas já não são consideradas aberrações. Pelo contrário, “elas
estão difusas por todo o tecido social e tornaram-se os modos legítimos
e normais de conduzir a vida” (2003: 614, trad.).
A promessa da realização de si
Um dos eixos centrais do “sistema de práticas e técnicas” que
procura reconfigurar o agir humano no seio das organizações é o que
se designa, na gíria empresarial, como “desenvolvimento organizacional”. Enquanto prática de optimização do desempenho dos trabalhadores, não é recente.
Como dá nota Malvezzi (2006), o objectivo de extrair a máxima
eficácia da capacidade produtiva humana atravessa toda a era industrial. Variam as diferentes concepções do trabalhador, em função da
tecnologia disponível, da capacidade instalada e da pressão por produção. Ou o trabalhador é tido como uma peça na engrenagem, cuja
única afinação necessária é a organização de tarefas (Malvezzi, 2006:
62). Ou do trabalhor é necessário que se especialize e adapte especificamente a uma função (66). Ou as dimensões subjectivas e sociais
passam a integrar a matriz do desempenho, reequacionado como uma
resposta complexa e não independente dos sentimentos e relacionamentos sociais (idem). Ou o trabalhador é tido como um recurso, cujo
desempenho já não consiste apenas na organização de actividades e o
ajustamento às tarefas, mas numa adaptação abrangente e sistémica do
seu trabalho com vista à optimização do todo organizacional (idem).
“Homem-máquina”, “homem-funcional”, “homem-emocional” e
“homem-organizacional” traçam, assim, na linha esquemática de Malvezzi, o percurso evolutivo das imagens de quem trabalha, denotando
qual o foco colocado no propósito da coordenação da massa humana
submetida às exigências de produção. Culmina, o percurso esquemático, no “homem-modular”, cujo surgimento coincide, segundo Malvezzi, com o macro-contexto da globalização, enquadrado na economia
da informação, no capitalismo da inovação e na sociedade em rede.
Partindo estritamente de Kallinikos (e tendo, certamente, em conta apenas a modularidade como um “puro dispositivo de adaptabilidade”) , na versão de Malvezzi o “homem modular” é o “trabalhador
Lego”: o “indivíduo fragmentado”, que pode ser montado e remontado
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para se adaptar ágil e celeremente às exigências da situação (Malvezzi,
2006: 81). Idealizado como um ser omnipotente e polivalente, os módulos deste “homem Lego” são o seu portefólio de competências, cuja
gestão, na forma cada vez mais estabelecida da gestão por projectos,
“garante a labilidade funcional que a volatilidade do ambiente pede do
trabalhador” (idem).
O que difere nas práticas de desenvolvimento do desempenho
deste tipo de trabalhador, em relação às práticas tradicionais do homem-máquina” ao “homem-organizacional”? No modelo tradicional,
diz Malvezzi, os indivíduos são instados a adaptarem-se segundo a
“conformação à engenharia de tarefas”, a reprimirem a sua criatividade, iniciativa ou crítica ao status quo, a auto-regularem-se para serem
eficazes no cumprimento de um caminho claramente traçado (2006:
107-8). Pelo contrário, no contexto actual – de competição globalizada
alicerçada na inovação contínua, e onde o trabalho é cada vez mais
fragmentado e com cada vez menos trajectórias estáveis e definidas
de acção, a não ser a programação do resultado – os indivíduos são
instados, justamente, a envolverem a sua criatividade e capacidade de
iniciativa. Ou seja, implica não que se ajustem a tarefas definidas, mas
que desenvolvam competências que permitam adaptar-se continuamente a novas circunstâncias, de modo a contribuir com eficácia para o
resultados previstos (Malvezzi, 2015: 63). Implica, também, que para
conseguir estar apto a adaptar-se à mudança constante de competências
exigidas para diferentes situações, que o indivíduo se construa como
sujeito, se desenvolva a si, ao mesmo tempo que é um recurso (como
outro qualquer) na organização. Isto é, é a própria subjectividade que
está ao serviço da organização.
É tendo em conta esta exigência do envolvimento da subjectividade dos indivíduos e simultaneamente eles serem considerados como
recursos, cuja mais-valia é a máxima capacidade de adaptação, que
leva a que áreas como a da Psicologia Organizacional e do Trabalho
considerem a necessidade de garantir que, a par dos processos de regulação do trabalho, haja também processos emancipatórios do trabalhador. Como salienta Malvezzi, “dentro da racionalidade criada para
a organização do trabalho produtivo” é necessário criar condições para
que o indivíduo possa agir de modo “auto-produtivo”; isto é, de modo
a que o indivíduo possa trabalhar “não somente para os objetivos externos impostos pela organização”, mas também “servir a si mesmo e
actuar para o seu crescimento” (2015: 66).
Portanto, crescimento pessoal, mas com as restrições de desempenho e excelência que a empresa impõe.
É a esta esperança distópica que Michela Marzano, filósofa, es-
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pecialista em Ética Empresarial, lança uma crítica mordaz. A novilíngua que muitas empresas (inspiradas pelos novos “gurus” da Gestão)
dirigem aos seus trabalhadores é, diz acutilantemente Marzano, “um
discurso que se constrói a partir de injunções inconciliáveis”, que, não
passa de “um misto de contradições gritantes”, onde se diz tudo e o
seu contrário: “desempenho e desenvolvimento pessoal; compromisso
e flexibilidade; empregabilidade e confiança; autonomia e conformidade” (2010: 33, trad.).
De uma parte, diz-se que implicar-se a fundo no seu trabalho permite ao indivíduo a sua plena realização, ou que a empresa tem o objectivo de promover o desenvolvimento de cada um, ou, ainda, que aos
indivíduos é dada liberdade de acção total. E, de outra, em simultâneo,
fixam-se objectivos, calendarizações e resultados que não são discutíveis e reduz-se o espaço vital a um horizonte limitado ao volume de
negócio ambicionado, onde a “autonomia” do trabalhador parece ser
não mais do que a responsabilização individual por eventuais falhas.
Por um lado, “a empresa pretende tornar-se num lugar de «construção de sentido» e de «finalidades partilhadas», onde cada um pode
desenvolver a sua autonomia»”. E, afinal, como nota Marzano, o que se
afigura como “«contribuir para o projecto comum» não é mais do que,
no fundo, um projecto de maximização dos ganhos para os accionistas”
(2010: 90).
Colocam-se à disposição “coachs individuais, formação dispendiosa e percursos individualizados”; porém, no mesmo passo, os trabalhadores “são submetidos a processos de avaliação e de sanção cada
vez mais sofisticados e restritivos” (Marzano, 2010: 93). “Ou melhoras, ou vais emboras” é a benevolente norma de progressão que “tem
como consequência uma adaptação constante de cada um ao que dele
se espera” (94).
Não é difícil entender que o “desenvolvimento pessoal” proposto
pelas empresas não é mais do que uma moeda de troca: desenvolvimento pessoal a troco de resultados. Também não choca, diz Marzano,
“que a empresa exija a excelência do seu pessoal para maximizar os
seus lucros”. O que é verdadeiramente contestável é fazer recurso a
uma “retórica de desenvolvimento pessoal” para convencer os trabalhadores de que, contribuindo para o “projecto comum” da empresa,
estão a desenvolver-se a si mesmos.
Claro, esta é uma ideia sedutora. Se a vida for equacionada como
um permanente investimento, onde o que importa é a constante adaptação, como dava nota Kallinikos, entende-se o alcance da sedução. Mas
como bem observa Marzano, “uma coisa é reconhecer a importância
do trabalho na vida de um indivíduo”; outra, bem diferente, “é reduzir
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o homem ao seu trabalho e, mais ainda, identificar a sua realização
pessoal com a excelência profissional assente em imperativos cada vez
mais contraditórios” (2010: 94, trad.).
O delírio do ilimitado
“A poupança de tempo de trabalho é equivalente ao aumento do tempo livre, i.e.,
tempo para o desenvolvimento pleno do indivíduo, desenvolvimento este que,
como a maior forca produtiva, retroage sobre a forca produtiva do trabalho. Do
ponto de vista do processo de produção imediato, a poupança de tempo de trabalho
pode ser considerada como produção de capital fixo; este capital fixo sendo o próprio ser humano” (Marx, 2011: 950-1).

As palavras são de Marx, o achado é de Jason Read (2009: 33).
A novidade anotada nos Grundrisse, é, explica Read, o uso do termo
“capital fixo” para se referir, não ao que geralmente o termo designa
(como maquinaria, fábricas e outros investimentos nos meios de produção), mas “à subjectividade, aos poderes subjectivos do trabalhador” (2009: 32). Mas o profundo alcance do que a nota marxiana revela
não se fica pela notícia.
O que é verdadeiramente revelador é o facto de Marx considerar
uma possibilidade diferente no modo como o capital explora a força
de trabalho. Não se trata, já, apenas da exploração da força física dos
trabalhadores, mas da exploração do “saber social geral” disseminado
pela sociedade e que está incorporado em cada indivíduo. Isto é, a possibilidade de transformar aquele saber numa fonte produtiva imediata
– em “Intelecto Geral”, como designa Marx (2011: 944) – precisamente porque é explorado pelo capital a partir de cada indivíduo que, por
fazer parte da sociedade, o integra e transporta em si.
E não é este “saber social geral” que constitui o fundamento para o
que Gellner designa como trabalho semântico? Um trabalho que, como
explica Gellner, exige já não a “aplicação de força bruta”, mas “o reconhecimento de sentidos convencionais, por outras palavras, de ideias”
(1987: 96). Um trabalho que consiste em “passar e receber mensagens,
maioritariamente entre indivíduos anónimos numa sociedade de massas” e onde “a comunicação ocorre, se não com o homem enquanto tal,
pelo menos com o homem-como-espécime-padrão-de-uma-cultura-codificada” (Gellner, 1994: 105, trad.).
A questão é que esse saber social geral, a base do trabalho semântico, é produzido, em larga medida, fora do tempo e espaço do
trabalho. É no tempo livre que o indivíduo se desenvolve plenamente,
que absorve e integra o conhecimento social geral em cada actividade
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que participa ou em cada relação que estabelece. Portanto, aquilo que
parece ser uma redução do tempo dedicado à produção no chão da fábrica – a expansão do tempo livre –, é, afinal, uma força produtora de
valor do capital. Ou, se quisermos, aquilo onde, em Gellner, jaz o espaço modesto de liberdade, por via da possibilidade de decomposição, é,
afinal, integrado no capital.
Ora, a revelação, para Read, é o que a ponderação dos Grundrisse
tinha tanto de sibilino como de profecia que se excedeu ao realizar-se.
Com o capitalismo globalizado sob a grelha neoliberal da sociedade
actual, todo o potencial subjectivo – desde a capacidade de comunicar,
até à de sentir e de criar – alimenta a fornalha produtiva do capital. As
fronteiras das várias dimensões da vida desvanecem-se, todas as relações sociais são absorvidas e passíveis de ser transformadas em mercadoria, não há um “fora de” na exploração do capital. Simultaneamente
(e paradoxalmente) também não há um “dentro de”. Grande parte da
produção dá-se não no chão da fábrica ou no open space do escritório;
o “saber social geral” (como diria Marx) acontece, largamente, fora do
ambiente profissional, nas relações sociais entre os indivíduos. “É”, diz
Read, “a verdadeira subsunção da sociedade pelo capital” (2009: 32,
trad.).
Tal subsunção é concretizada de molde ilimitado porque o neoliberalismo está disseminado de tal forma no modo de ser e agir das sociedades contemporâneas globalizadas, que se tornou no senso comum
de como a grande maioria interpreta, vive e compreende o mundo: o
mercado faz parte da natureza humana, que é regida pelo interesse próprio, pela escolha livre e pela concorrência entre todos. Ele é, salienta
Read, “uma ideologia que se refere não só à esfera política, a um ideal
do estado, mas à integralidade da existência humana” (2009: 26, trad.).
Não é só que com o neoliberalismo, enquanto teoria económica, se
faz aplicar a grelha da economia a todas as dimensões da vida dos indivíduos. Isso acontece, de facto, tal como Foucault bem observou nas
lições sobre o Nascimento da Biopolítica (2008) e que Read sintetiza:
“Tudo o que os seres humanos intentam para realizar os seus fins, desde o casamento, ao crime, até aos gastos com filhos, pode ser entendido
‹‹economicamente›› de acordo com um cálculo particular de custo benefício” (2009: 28, trad.). Do mesmo passo, idêntica grelha opera uma
redefinição radical de “trabalho” e trabalhador”: o trabalhador torna-se
em “empresário de si mesmo” e detentor do seu “capital humano”, o
salário torna-se numa “receita obtida num investimento inicial (...) em
competências ou capacidades, e “qualquer actividade que aumente a
capacidade de gerar rendimento (...) é um investimento” a integrar no
seu capital (idem).
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A questão não é, portanto, fazer aplicar a grelha económica para
análise social. A questão, para Read, é que a “política do neoliberalismo” estende as ideias do “empreendedor”, “investimento” e “risco” muito além da esfera económica e do capital financeiro. Elas saem
do domínio estritamente económico, abarcando todas as esferas vitais
para passarem a tornar-se uma imagem da sociedade. Uma sociedade
de empreendedores e capitalistas, porque toda a existência tem o potencial de se integrar no trabalho. Uma sociedade como um mercado,
na qual se desloca a produção do confinamento da fábrica para todas as
esferas da existência cultural e social.
Ora, a eficácia do neoliberalismo, enquanto ideologia da existência, observa Read, reside, precisamente, na maneira como transforma a
subjectividade do trabalho e as próprias relações sociais. Uma eficácia
que resulta da perda “da distância crítica que se abre entre as diferentes esferas e representações da subjectividade” (2009: 34). Esbate-se a
diferença entre trabalho e mercado, a diferença entre trabalho e vida.
Exemplos dos efeitos e práticas desta forma de subjectivação são-nos dados pela morbidamente obesa literatura da Gestão, cujo breviário
da nova sociedade faz-nos crer que somos todos os “empreendedores
da nossa vida”. “Para se transformar num herói, basta”, diz Marzano,
“desenvolver as suas motivações e reforçar a sua eficácia” (2010: 31,
trad.). Exige-se que o trabalhador se “funda” com os objectivos da empresa, que saiba tomar riscos, que seja criativo e inovador, que tenha
iniciativa, tenha entusiasmo. Ou seja, exige-se “um investimento total”
que conduz a uma subordinação progressiva do pensamento e mesmo
da afectividade. “Não se trabalha mais para viver; vive-se para trabalhar” (Marzano, 2010: 28, trad.).
Ora, “conquistar a interioridade dos sujeitos”, referem Dardot e
Laval, “supõe uma política activa, uma institucionalização da concorrência (...) para conduzi-los ao desempenho máximo” (Dardot e Laval,
2010, trad.). Através da avaliação quantitativa, guiam-se os indivíduos,
já não com dispositivos de controlo exterior disciplinar, mas a controlarem-se a eles mesmos, transformando-os de tal modo em sujeitos de
cálculo que perseguem, eles mesmos, os objectivos impostos como se
fossem o seu próprio desejo. Imperativo da flexibilidade, obsessão de
rendimento a curto-prazo, exigência de uma avaliação a todo o instante, exaltação de uma autonomia sem limites como fórmula da mais
alta produtividade – sob uma condição de envolvimento maximal e
ilimitado, o trabalhador é incitado “a dar tudo o que tem” e a mobilizar toda a sua subjectividade. “Todas estas técnicas de poder”, como
caracterizam Dardot e Laval, “não produzem nada de material por elas
mesmas”, elas produzem sim “uma subjectividade nova, uma subjecti-
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vidade contável, condenada ao seu próprio esgotamento” (ibid.).
Condenada ao próprio esgotamento porque na “sociedade do desempenho”, pós-disciplinar, “o explorador”, como diz Byung-Chul
Han, “é ao mesmo tempo o explorado” (2015: 27). Emancipado o “sujeito da obediência” para o “sujeito do desempenho”, o seu anátema
é o “Yes we can!”, a expressão máxima de uma sociedade que coage
psiquicamente através do excesso de positividade. A liberdade torna-se
num dispositivo infernal de abertura de possibilidades ilimitadas, no
imperativo da realização, da mobilidade e da superação de si constante. A única coisa que não é tolerada é o sentimento de impotência, de
ineficácia, de falta de produtividade.
Se a sociedade disciplinar “gera loucos e delinquentes”, segundo
Foucault, “a sociedade do desempenho”, diz Han, “produz depressivos
e fracassados” (2015: 24-5). Depressivos e fracassados porque falhar
no trabalho, falhar na gestão de si, significa falhar na vida.

4. Liberdade ou Consequência?
“Investigar «conceitos» é pôr-se patins a si próprio, é sacudir todas as coordenadas, etc. A filosofia da linguagem sugere o contrário, uma recuperação de chão
firme. Balelas: os nossos conceitos são geralmente instáveis e a mais pequena inspecção inquieta-os.”(Gellner cit. em Hall, 2011, trad.)

Não é a instabilidade do conceito de “homem modular” que o torna inquietante. Se acompanharmos a reflexão de Gellner no que respeita ao sujeito da modernidade, podemos admitir a validade da noção
de modularidade aplicada aos indivíduos de duas maneiras. Uma, em
que o indivíduo se concebe como módulo da estrutura social. Outra,
em que ele mesmo é constituído por módulos em contínua modelação
de si mesmo.
Como módulo, afirma-se tanto a socialidade do indivíduo, como
a movimentação desimpedida e livre da antiga e rígida hierarquia social. Os indivíduos são autónomos, mas podem associar-se entre si para
formarem um colectivo e saírem dele sem recearem sanções. As suas
relações são esporádicas e instrumentais, mas são eficientes. Literacia
universal e educação básica comum nivelam o terreno para que todos
tenham idênticas oportunidades.
Constituído por módulos, o indivíduo não é, em cada circunstância, convocado como o sujeito total. Ele é tão mais livre quanto maior
for a abertura do leque dos seus papéis: ele é pai, amigo, trabalhador,
consumidor, votante, condutor, artista nas horas vagas. A constituição
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modular significa também que ele é uma obra em aberto: o homem
modular modela-se a si mesmo. Adquirido o “passaporte mínimo de
participação cívica”, os limites da sua cultura são os limites da sua
empregabilidade. Suportada por uma máquina educativa de cariz institucional, a educação do indivíduo passa a integrar o ciclo de produção: standard no estágio inicial, pressupõe, por design, o acréscimo
de módulos (competências) no decurso da experiência profissional.
Substituindo o modelo de carreira única, monolítica, vitalícia, a modularidade fundamenta percursos indeterminados e instáveis, mas, teoricamente, cheio de possibilidades.
É certo que a metáfora da modularidade não isenta o conceito de
conter em si a proposta de objectificação. Comparar indivíduos a mobiliário, tem um efeito de redução. Mas o desconcerto maior da concepção modular aplicada aos indivíduos não é tanto o que tem de errado,
mas o que tem de possibilidade de ser uma aproximação à realidade.
Enquanto aproximação, aquilo que está em causa não é o conceito modular só por si, mas a própria concepção de liberdade na nossa sociedade.
Em Gellner, o centro da liberdade é a ideia de mobilidade: a liberdade de mover-se numa estrutura social sem impedimentos. Justamente, é essa associação que se manifesta com a modularidade: a abertura
de possibilidade de movimento, tanto movimento social, como movimento espacial, como a condição para os indivíduos se tomarem como
livres. Mas como também diz Gellner, a mobilidade dos indivíduos é
um requisito do próprio sistema. A mobilidade resulta da instabilidade
ocupacional gerada pelo imperativo da inovação da sociedade do crescimento económico. Num contexto de permanente disrupção e mudança, os trabalhos mudam não só de geração em geração, como durante
a própria vida de cada indivíduo. E essa é uma expectativa que passa a
fazer parte do reportório do senso comum.
A instabilidade ocupacional ser gerada pelo sistema é, aliás, um
dos méritos maiores da reflexão de Gellner sobre a modernidade. Esta
simples constatação tem um alcance, cuja importância o próprio, porventura, não pensou considerar: a tomada de consciência que a mobilidade ocupacional – isto é, os percursos episódicos, interrompidos,
aparentemente inconsistentes – não é resultado do fracasso individual,
como as estabelecidas perspectivas sobre o “sucesso gostam de receitar, mas um requisito que o próprio sistema capitalista precisa de ter
para funcionar.
E, no entanto, essa mesma pequena constatação revela a ambiguidade. A esperança da mobilização de si é configurada de tal modo que a
capacidade para agir fica submetida à empregabilidade. Reduzida a um
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dispositivo de mera adaptação, a modularidade dá conta da contradição
da nossa moderna liberdade: a contradição entre o apelo da mobilização de si e a estrita subordinação à ordem do mercado.
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