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o declinio do

mundial
contar de aplcoximad;amente
ocasionou uma onda
estudos sobre a ascensao e
(HoplZ1Jt1s e WallersteIn,
1988;

seu
in'restiga~;lo, sua mc:todolo!!,la e suas
mas tem duas caracteristicas
quando usam 0 termo
dizer
Se!!,Ulldc), seu foco e sua enfase recaem sobre
seio 0
de uma
se
"~0,.aUV0, a maioria desses estudos
In(]V,lGlO e
. Em
as mC)V,lCCles
executa-las sao
como as prmC;lpalS fontes do
em todos Esses
inclusive os de lVi,onelsKI, as 1110sistemicas nao
os
basicos mediante os
aumenta dedina 0
no sistema interestatal. Na verd;ldl~, genllnJelJte se afirma
que a invariancia desses
dos as]Jec:to,s Ci~nl:rais do sisteina
restataL
o conc;elto "h,~ge:m'Jmla mundial"
no entanto, refere-se
cal)aCldalne de um Estado PY"FrI'r ttm~5es de
soberanas. Em prm(;ipIO, esse
corriqueilca desse
como instituido num da~l~lelHa de Estaclos
traJ1storm,ldc)ra, que alterou
C)CrprnL

sirrlple'S. E 0 po"llde:rarlCa intelectual e
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moral" 0 Como enfatizou nJJLC~lJJO ~"U'U"~" com referenda a hege:mc)llJa

110

110 11a(:1O]'1al,

a

de urn grupo social manifesta-se de duas
como "doe como
intelectual moral". Um grupo social domina as
grupos
que ele tende a
ou
talvez
for<;Ja das armas, lidera os grupos afins au aliadoso Urn grupo social
jii deve exercer a
antes de
0
e,
uma das pnnClpalS o)n<j]<;Joes
teriormente, ele se torna dominante ao
0
mas, ainda que 0
firmemente nas maos, tambem tem que continuar
1971, p.

dic:ot<)mlia, nao
espa<;Jo para
caj:litalista: 0 controle dos meios de

0

instrumento
Na COI1CeJtua<;:~lograrnsclaa cOE;n;:~io e 0 COJnSclnt:Lml~nto e

o corlserltmlento
ristica
certas slt1ua<;6c:s
que 0 usa
e
seus lideres
1971, po

nossa
coer<;:ao e 0 consentimento.
que venhamos a exp1()f2lr
ciclos sistemicos de aC1Jl1mJa<;J;ao, pn::sulmiremc)s

adicio-

E verdade que
destinado

0

Estado e visto como 0 instrumento de
favor3veis para a m,lxrma eXIPaJlsalo
expansi'io do
de uma eXj:,ansao univer'saL

domlnante de re!)re:seJntalr 0 interesse
e CP1TlT1TP
mais au menos traudul(;nta. Nao obstant<c, s(;gtlindo lir'anIsc1, s6 falaremos de
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l1e!?;eUGOJllanH-onrin essa aJega~;ao
do grupo dominante de rej::)re:,entar
estara
e

Gr'aUGS(;l

p'oln.'p<"p

as relaC;l)es
usando 0 termo
atraves de

o pnnlelro coneenle
apliCa(la as reJ,H;;olcS
e percebldo

por
sltlla~:ao como he!sellllOJlica.
o
eoncerne ao fato de que mais dificil definir urn
resse
nive! do sistema interestatal do que no
dos Estados individualmente considerados. Neste
0 aumento do
do
peraJlte outros Estados
e, por Sl
medida da busca exitosa de urn interesse
Mas 0
nesse
nao
aumentar para 0 sistema de Estados como urn
pOl'
detl11I<;:1io. Pode aumentar,
para urn grupo
de
a eusta de
todas as outras, mas
do lider desse grupo e, quando
nal" ou "de coalizao", e nao uma verdadeira
mundiaL
As
como
do
Estados mter-reLaoon:rdc)s
estataL Na
a busca do
no sistema interestatal e apenas urn lado da
moeda que
a
e a estrutura dos Estados enquanto oflsarriz;a.y()es. 0 outro lado e a
do
os cidadaos.
urn Estado
tornar-se mundialmente
por estar
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com

de uma
do
per,mte os individuos.
mundialmente
capaz de
com
que
eXlpaJ1S3l0 de
urn
ate todos os outros Estados do
dos cidadaos de todos eles.
Dnwavel que as
desse
verdadeiras e confiaveis
COndl~C)eS de "caos siste111ico", "Caos"
comum usarem-se os dois termos in,iistirltamc:nt:e,
la y,n11c)s uma dlstin,;ao
sistemicas das he.gel11C1J1I;aS nlUJldl:alS
eles,
"ausenda de
soberanas e 0 sistema
governo da ~U.LVVU
de que ele
classificam-se como sistemas anan~uicc,s.
urn desses dois sistemas teve ou
seus nrtmn,)~ prm:clTHoS, nonmas,
e prc'cecllmentos JI]apllClt,)S
jw,tilic,m1 nossa referencia eles
como
ou "ordens ananlUlca;,"
o conceito de "anarqllla ordenada"
introduzido por
que
observave1 teJ1dlen,Cla dos sistemas "tribais"
a
orden1 a
Essa tendenda mc)strou-;,e
tarobi~m nos
de governo
dieval e mc)derni),
tarnb,~m nesses s1stel11as, a "ausencia de urn governo
de certos
organi:z:a'riio e,
0 conflito
tendeu a
o "caos" e 0 "caos sistemico",
s1t[lay210 de
falta
apareulteu1ente lrren1edlaVI:1, de org;an12:a~ao, ")CU'0IJ~
escalada
conflito para
de"perta pOll1eI'os;as tendencias
porque urn novo cooJlmto
roni, mi'", malS
lmposto ou brota de
e
sem dllUl<1-1IJ,
comt)lna~2lo dessas duas
circuostancias. A medida que aumenta
demandade
nova
tende se geI1erallzar
ambos, POJ:tarlto,
cOndlyC)eS de atender a essa
quer
ou grupo
que
demanda sistemica de ordem tern a oportUJi1lctacte de se
mundialmente

coletivo dos

gO'iTernantc~s

.HlstC)rli:ar11ent,e, os Estados
com
essa op,ortUJi1lclacle
hZer'll1J.-no reconstituindo 0 OWL'-'Ha mlllndlill
bases novas
tabelecendo assim uma certa medida de cooper;lC2lo interestatal.
as he:gelnom;ls mundiais nao "ascenderam" e "dedinaram" num sistema
mlJl1cllal que se tenha eX1JaJldJdo UlcleT,erldent,emlente, com base
estrutura
mv'anavE~l, dC:IUllda desta
da(lue1a ITlanelra. Ao c011tr;1ril), 0
mundial
OL)l.Ul.,a
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mc)(lcorno se formou e se expandllU com base
recorrentes reicstruturac;o(os
da1lTIent,ns, lideradas
por sucessivos Estados hegernoUlc;os.
Essas re'cstruturac;oLos sao urn fenameno caracteristico do moderno sistema de
emlefj2;lU da decadencia e eventual
do sistema de gomedievaL Como afirmou
ha uma
fungoverno
moderno e medievaL Ambos
caJlacler"iz,ldc)s como
a
no sentido de
"ausencia de
governo central",
coisas dillerente:" contormle
com base
unidades do sistema

reJaC;iJeS senhor-vassa-

os

ass Llmir 0 urn,'pr",,'
COlullJuerlte, sem
ou dificuldade".
esse sistema
de governo
por corpos comuns de
costumes, que
expressavam
os direitos naturais pertrne:nt(~s ao todo social
pelas
constitutivas" I n , , __ ,_
po
1

Em suma, tratava-se essencialmente de um sistema de governo segmentar;
a
Mas
uma forma de governo territorial segmentar que nao tinha
nenhuma das
de posse e exclusividade transmitidas
moderno
conceito de soberaniao
uma
heteronoma dos cUrdtos e
territoriais - do espayo
1983, po
m()dLorrlo sistema de governo concontraste com 0
siste
dominios JUl'lscllClonms
mutuamente exdudentes"
Os direitos de pnJpJlle,lacle
direitos de
tornam-se absoJUitos
as
politl,cas tOllnClm-se exdusivas e sao clClranl(onl:e demarcadas por fronteia mobilidade das elites dominantes
se
mais
do

urria divisao cOlTIIJle:ta
de
do territorio e das po,prllal;:oios
re(;ur'so,s) do
entre as entidapoliticas e pli~-reql1isito para a corresp ,ondeJl1cia entre a forma nacional e
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todos OS outros fenomenos
para cada

os

ela tende. (...) Para cada inclividw),

Esse
do moderno sistema
governo
associado
desenvolvimento do ca1pitalislTIlO como sistema de acnnmJla<;:ao em escala
ml1l1ljlal, como foi frisado
de
Wallerstein sobre 0
m,Jd,;rno sistema mundial
Em sua

o mCiderno 0h'''AHa intiere:stat.al e ma:rcac10
unidade. Devemos levar
conta 0 fato de
e de se
que tenham de1pelldldo
os
e os centros
do
do Estado"
vezes, ofereceram uma resistencia deliberada it
eXIPO:S1<;:;;tO, a divisao da economia mundial em
jurisdi<;:5es P01l1tlcciS c<on,:orrerltes nao ne,:esi;ari.arrlente beneficia a aCllmllla'rao
capltallsta de
Se ela 0 fani ou
basicamente da forma e da
mtenslclade da concorrencia.
quando a
interestatal assume forma de intensos e nnll!rmconflitos
os custos dessa
para as empresas calJit,l11stas
ex,:ec!er os custos do governo centralizado que elas teriam de suporta:r
num
mundiaL Nessas
ao
a lucratividade dos
muito bern ser minada e acabar sendo destruida por
desvio
vez maior dos recursos para a iniciativa
e/ou por urn desmantelamento cada vez maior das redes de
troca atraves das
as empresas
CajJit<llistas se
dos excedentes e os transformam em lueros.
entre
nao necessariaAo mesmo
mente promove a
continua do dominio poli1:lco
sejJal'adas. Tambem
isso
basicamente
as enlpreSclS ~'''fJJLlaJL10,a". VLLaULUV essas
presas estao entre'1a'rac!as em densas redes transestatais de
e troca,
a
dessas redes em
distintas
ter uma influencia
na
de toda e
empresa
talista em
as In:;tltul':c0';S nao callitcl1istas. Nessas circunstancias, e bem
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possive! que as empresas
mobilizem os governos para que reduzam a
divisao
da economia
em vez de aumenta-1a ou ret3rcldTIZl-la.
Em outras
a
interestata1 e in1terenlpl-esanal
mir formas
e a forma que assumem tem cons(:qiierlCl,ls nnport:antes
modo de governo e
para 0 modo como 0 moderno sistema mundia1eW~U:ll1to modo de
- funciona ou deixa de funcionar. Nao basta
enfatizar a
hist6rica entre a COl1correncia interestata1 e a inten~mpr,esa.riclL
Devemos tambem
a forma que ela assume e como modifica no correr do
S6 desse modo
a natureza evo1utiva
do sistema mundial moderno e
por sucessivas hege:mc)mundiais
a
de solucionar a
contr'adH;:3lo recorrente
uma "interminavel"
de
uma
orl;;aruz;a<;:2io relativamente estavel do espayo polihco.
Central para esse
ea
e "teTritOl'iacomo modos
de governo ou de
Os gO'vel'nant,es
territ()ri,l1istas ide:ntilficam 0
com a extensao e a densidade populac:Io:nal
dorofOlo!s, concebendo a nquezal'o
busca de
territoriaL Os gover>nant(~s clpitalistas,
recursos escassos
exterlsao de seu
sUb>prcldUito da acumulay2io
consideram as aqUls;l<;:i:ies telTitoriais um
e
de
l:'ar;ltraseaJndo a t6rn1ula
TDT' e DTD') respe,:tnran1erlte. :;ei~urldo

processo vOltado
acordo com
diario
processo voltado
D==+
A dlt\~reJ1ca

De

seu "((:Il1'tmenteseu

um modo de
co,er(JaCI", outro "com alto coefi"cclen;:ao caflitaliz'lda , Esses
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tivas de
RepresE~ntanl, antes, dHerentes
e
ern processos de
do Estado e da guerra que
ser orientados para urn
mesmo ob'letW(), no que concerne a
de controle sobre 0 terTltorlO/pc)pula<;:ao ou sobre os meios de
Esses "modos" sao neutros
contribuem.
finalidade do processo de
do Estado para 0
Tal como definidos
ern contraste,
e territorialismo representam
alternativas de
do Estado. Na
territoriao controle do territ6rio e da
e0
da
do Estado e da
en,qu;mt:o 0 controle do
circulante e 0 meio. Na estrategla
entre os meios e os fins se inverte: 0 controle do
Ol)letlV(), enq:uallto 0 controle do territ6rio e da
e0
111JV1.''-'' COlsa
no tocante a intensidade da
emqualcjwor dessas
Como veremos,
era, ao mesmo
mais clara
de
estatal

dlzresperto a aqlusl-;:ao de ten'it6rios
os resultados etetlvos.
Hl:3to:nGlm,~nte, as
nao funcionaram
contexto espaisoladamente uma da outra, mas relacionadas
si
-;:o-temlJOI"aL Como
os resultados desviaram-se slg;nrtlcatlvaiffiE:nte, ou ate di,u1Jietil"almccnt:e, do que estava
ern cada
hi:;toricarrlerlte, a tendencia mais acentuada para a eX]Oallsa.o tE:rritolcial
do
(a
e
rio
desenvolvido e mais bem-estabelecido (a vHll!d.). Essa disdll:en~ll(;as iniciais de
que nos dizem
arcjUE~ol,)gc)s sobre 0
naval
milfinha de
, observa
bern
pOder"larn ter sido capazes de Clrcunave,~ar
decadas antes que
de .H(~nrlql1e,
caminho insistentemente ao sui de Ceuta."
da

dos
decidiu fazer
ern vez de dar os ultimos passos para se tornar reillnlelJte
he:iSernonic:a no sistema mundial
"tern confundido os estudiosos se-
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menos durante os ultimos
rios
a
causado deseE:peTo entre des - ,
cem anos". Mais
de haver ch(~gado

c..)

perto de exercer 0 controle sobre uma
do
e de
desfrutar de uma
nao apenas na
dos tempos
naval e militar C..), por que [a
voltou
de paz mas tambem no
as costas, recolheu sua
e, com
deixou urn enorme vazio de poque as mercadores
sem a
do
maritima
estavam totalmente
para
mas que seus correspondentes europeus estariam mais do que
e aptos a ocupar
de
urn hiato de uns setenta anos?
1989, p.

ebastante
descobrir a razao par que a
dos
absdeliberadamente de
0
"descobrimento" e conqul:sta
do mundo em que sucessivas
pnpn:7i~< e recursos, pouco
Como assinalou Eric
desde
dos romanos, uma fornecedora de pnlldllltC)S
classes coletoras
tributos da
exercido uma poderm;a
sobre os
do coforte incentivo
que os governos e
mercio eu:roj:ieu
os negoClant,~s elllf()p(~US buscassem meios e
atraves do
ou da
conqUlE:ta, de recuperar 0
seenlo XVII,
Ocidente
0 Oriente.
"ditar
as regras
quem controlasse
p.
todo 0 mlmdlo Ollmerclaf"
Decorre
para
outros Estados europeus, os beneficios que
se pO,den2lm esperar
descoberta conltrote de
in(:OInj:laravl~lnlleJllte maiores do que,
que se
esperar da descoberta controle
Crist6vao Colombo
Americas
de e seus patrclClllade Caste1a tinham
no Oriente.
sorte,
tesouro
Ocidente.
a
outras
0 que os europeus fariam 1P'"T1'''''
ten"itorialista do poe
de
que pesou cuidadosamente os
os custos e os
esvera'velS do
recursos adicionais na
territorial e com(;rcial
do
Em
a
convem
que no caso da
tem a menor validade a tese de
(1955,

Na

irracionais para a guerra
e a . Com
territorialista de

0

devido
a ScJlu.m]:)eter,
tal como conceituada
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China
nas eras pre-rTIc1de:rna e
nao e mais nem menos ''radonal" do que uma
de
estritamente
antes, de uma
difen;nte, na
0 controle do territ6rio e da
e, em si mesmo,
ativiciacles de
do Estado da guerra, e nao urn
meio
pe(:urnzu·lO. 0 [ato de tal controle
buscado como urn fim
em si nao signitiea que sua expaJuS,IO nao
a "limites utilitirios definidos".
que a
irrefletidamente realizada alem
em que seus beneficios projc;tados, em termos de
sao ne'gativcls
DosltJ,VOS, mas insuficientes para JW,trllC'lr os riseos Imphcaclos num ou nouNa ver,dade,
Ulna Or~;anlZa,~aO territc)ri,llista
eXj:.am;iortisnlo a
do
dos
eXI,anslOillsmo ap,rreJlte'mente Ih1'01t,rdo dos Estados
ropeus desde se~;unda tTIp·h,lp do seeulo xv. Os exllraonjj1'larios beneficios
ao as,;u1'01r 0 controle do
os governos e empresas
com a
eXl)ll(;a~:ao. Nao ob~;tarrte, eles
resj:lonciem tres peq~untas e,;treital1uente in:terl1ga,:ias: (l)
prc:cec:ie1'ltes eome~ou
eomeyou; (2)
de urn Estado oeidental
sido eOllqulls1;lda
esse fenomeno se relaClonou
eXj:lanSaO 19c1airnelrlte PYr,lo,:nr::J do ealrit2llismo como 0'0'~'LCU
aeumula~,io e lZoverno.
OR G N

o

OD

NO

N E

l

o asP(ccto
lista e terntC)ri,lhslta

no

governo, de
da Wilia.
ImleHrlnlerrte, 0 subsistema re~;lOJrlal
setentrional nao

clOao,es-!::sraoc)s Cirpit a1l:,tas que
"enclaves anomalos" que
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ml1ItLpilCaraJm no espayO
do sistema de govemo mccdi,~val,
Anderson na passagem anteriormente
se
decadencia do sistema de govemo .m\~dl:eval,
da Hilia setentrional
num subsistema de jUIlSclll;()es politI,cas
por
separaaas e
do eqtLllitlflo
densas e vastas redes de diI,!o:maoa
2) e

comI,!emc:ntancs esse subsisas

sistema inl:efl~stataIL
o Estado mCldern(),

os europeus inlJerltararn
OT,H1f}P< cidades do
norte
I'lU";",
HU;"

pndi:2,UJLaclos no
de
esse subsistema COJt1StitUlIU
do
e da guerra, 0 Estado
Estado casentido
os ex,~mplc)s
de Estado, Uma
detinha
memente 0
estataL As
territoriais eram submetidas a criter'io:sas
s6 eram efetuadas como um
vrsananilises de custo-beneficio e, em
do it finalidade de aumentar a lucratividade do comercio da ollgarqlua Ca1)lta11:,ta que exercia 0
estatal
cap, 2-5;
1984, p. 120-1; Modelski e MOideIsk1,
Com a devida venia de
se houve
atendeu aos
do Estado Cal)itcl1ista
um comite para administrar os
comuns de toda
Marx e
ele foi a Veneza do seculo xv, Vistos por esse
caj)it,llistas de
futuras
Provincias
0
os Estados
vers5es cada
diluidas dos
padr()es ideais materializados por Veneza seculos antes,
::'elsUlld'J,o
de
um
crucial em
niveis diferentes da
do desenvolvimento desse enclave de govemo
talista em
sistema medievaL 0
de
entre as autoridades
centrais do
(0
pitaiista oq~anJzado se estabelecesse no norte da Hilla 0 locus
desse
eqlliHbrio de
cidades-Estados da Hilia setentrional
a preservar sua
e autonomia, E 0
de
entre os Estados dinisticos
da
Ocidental
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terTitofl:allsrrlo cortasse
a ascensao
mt:en:or do sistema
de governo
mtegraJlte do desenvolvimento

ou
atraves de guerras rejJetld,ls
dade
DOS-

'-

habiJ.m,ente denominou de "industria
da guerra e do
cidades- Estados itailiallas
ao
uma
de suas despi~saLs
guenras se autocusteassem:

cOnS(~gLlir<lm

Cireulava dinheiro
nas cidades italianas mais
para 00SS101aos cidadaos tributar si mesmos
receita para comprar os servi'{os
estrallg(:inJs armados. Com 0
gasto de seus
os soidados
eles intensificacontratados
valores em
Com
as trocas
que
antes de
malS
a violencia armada. Desse
0 sistema errlergellte tendeu a
consl~g!lIr sustentar si mesmo. (JVj:cl'Jei.IL 1984, p.
Na vel'dade,

0

sistema errlerge]]te
essa caracteriza'{ao,

certo

Sq~unldo

mediante
que fn as
rodadas de
perrnlanentes da demanda
outros efeitos relj1stributiv'os
d1SPO~)h;:~10 das camadas cajnt,lllstas
esse fim.
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gmrefll1arltes CajJit,llistas das cidades-Estados
Wilia
uma
em nrl11:1PH'n
assumlram a tldercm<;:a do
desenvolvimento de densas e vastas redes de c!ljJle,maCJla
sedes pel'm,mentc:s.
Atraves dessas
des
os conheClmentos e ml:orm:l;yC)eS concernenpo:ssit)ilidacies dos outros go'vernantc;s
sistema de governo medieval
que eram necessarios
minimizar os custos de nr,nl"ri!n
inl:orrn,l<;:alo no mars
espa;yo economico possive!
a cap:aodade dos governantes C3lpit,llistas de adrrnn'lstr,lr
berleticio nrr,nrii" c!i:pendra, nov:lmen1te de forma
mento e
cisorios dos outros goveJm,mles,
essa a
da d1l,lOlnaoa
tonlal1~;tas, os governantes GlpllaW;tas
dades maiores de pr01110'ver
o conhecimento SUj:)erlOr
sencial a admini~;tnl;yao
op,ortunJlda,des m3110l'es, porque
se eCC)llO,mlZar
redes de corner'cio
p,
como
redes dlplonlatJiCaS (MattJlngly
da dlpJom:acia
cons(11Hia<;:ao do sistema de cidades-Estados da
setentrional
eSjlec:laJlmente 0 Pacto
forneceram urn modele
tOJlma<;::ao, dois seculos
sistema europeu de Estados nacionais
(M,lttirlg1y, 1988, p.
Portarlto, a aCllml11a(;ao de
distancia
a cornercializa<;:ao
e das altas tm:an<;:as,
da guerra e 0
pfioIIlmreram uma extraordimiria
mutuarnente e, dur:ante
oligarqui,ls que dominavam as
corlcerltra<;:ao de ULILILLa
cidades-Estados
as pnnClpalS dessas cidades- Estados
recelt,ls que po,jlaJn

mostraram
continentes de
buscando acumular apenas nq!ueza,
mais territorios e suditos, Dai por
t",'n~,r-"p centrais nas
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mclrvrdual ou coletrvarne11te,
eVldeJ110ar310 mars adrante,

quanitlt3ltrv'o na

cOmlJetl\=3[O entre

go'vernaJl1tes, inclusive as
govemo medieval

autOI]d;ld(~s

Sll1DJra-eSraraJS

tstaclos italianas.
os clficuitos
Mais eSllecrtlc:arrlerlte, sucesso das cidades-Estados italianas em
de
em
no controle mlon1op,o!i:sta
elo crucial na cadeia de trocas
que
a
U(:ldental
ea
do mundo islamico, Nenhum Estado territ'aria!
suficiente para tomar posse desse
mas
ritorialistas
e
-- estabelecer uma
mais
entre a
Ocidental e
e
fim de desviar os fluxos monetasupr:lmentos dos circuitos comerciais venezianos para os deles mesmos.
tomaram a
liderados e assistidos por
DU",V[JU

D"[JUUUU

tSIJarma traeas5011, mas tropei;ou

nqrleza e
da luta
alimentageraram um cireulo vicioso/virtuoso
VI00S0

AS TRES HEGEMONIAS DO CAPITALISMO HISTORICO

suas
virtuoso para seus beneficiarios
de uma
cada
vez maior de recursos
e de tecnicas crescentemente sofisticadas e dispeJ1dl.oS'IS de
do Estado e da guerra, usados
luta
Tecnicas
que se haviam desenvolvido
luta dentro da
foram usadas para subterrit6rios e comunidades
e
SUbJllg,lyaO desses territ6rios comunidades
usados na luta dentro
LoU'V!-," (McN(~I1L 1984, p.
Estado que mais se beneficiou desse drculo vicioso/virtuoso
foi a ESjJanha, 0
tes eUlrO]:)(~l,IS
Esse
suave para
ImjJenaldos Haibsbur~~o

as Estadc)s dina,;tioos
pOl:l1aJlTI eC1UljJar:lr-,;e ao pOljer:lo
l1enhuma aUicorid2Lde !-,VJ,lLH.a ,-'.HLlM,
da
com 0 n"n"tin
ou subordinar essas novas re,llH1ac1es
UalUA0,

para ascensao da hegeJlTIcll1ia llOlandesa
no medieval.
o conflito
doras do
0'0lUUe<

tracaSiSOlJ, como
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escala sem
- revoltas que eram dios
, mas contra 0
Estado. Na
Revolur;ao Puritana foi 0
mais dramatico dessa PY1ClI"I<i,rCl comblIla~:ao de revoltas rurais
mas quase todos os go'vernantE:s europeus
foram diretamente afetados 011 se sentiram
sublevasocial
e
foi
resultado direto da
Essa inl:ensitilca,~ao sistemica do conflito
que a anter:ecleu e ainda estava em curso, dos conflitos armados entre os
go'vernall1tes. De
ate
0 numero de soldados mobilizados
de 1530
1630 0 custo da Coloc;l~ao
de batalha
11m aumento
e
Essa escalada dos custos de nrnII",,;j,n levou a urn aumento acentuado da
fiscal soos
que, por sua
desencadeou
das revoltas do seculo XVII
l'al"alelanlente a
uma escalada
escalada dos custos
rdE;ol<:'lgrca. A pn)gress'lVa desartrcul,llf810 do sistema de governo medievallea uma mistllra
propostas relrg1()sas rno'vadr)ras e restaurado,ras,
seglllllrio 0 pri1lC1plO
provocou 0 res;se11ti·
mento popuJar e retlell,oes
Amedique os gmrenlallites transtorrnaram
suas lutas
os gmrenrantes.
a escalada dos conflitos armados
os
as redestr<Lns;eufopelas
obter
de
os suditos deperldram
Os custos e riscos do
de
atraves
rrS,dr<;:oes politicas aUnl(~ntar,lm dr,arrlatllcamE:nte, e 0 abastecimento foi desviado
de meios de guerra.
da
de meios de subsistencia para
que essa
e essa
dos
tenham contlnbui·
de
modo muito mais
do
para 0 subito agra,ral1Gellto
SUI)Sli,teJlna", que
geiegitmoidade do seculo
1985;
menos

terldi::nclas que causaram a immrgeJOCla
os g01renl1arltes
seu interesse comum de
perarlte seus suditos. Como declarou
inicial da crise geIGel'all,zada,
os
* (.(A

e de quem passu!

"(N, da T.)

AS TRES HEGEMON lAS DO CAPITALISMO HISTORICO

lmplilClto que as
diz

a

no,rUlaJS, esse
bre a conduta dos
da maioria deles
teceu em meados do
servar coletivamente

nenhum outro interesse
comajUlclarelU uns aos outros no que
dos suditos"
em
p.
Em continha pouca ou nenhuma influencia sonas ocasi6es em
autoridade de todos
seriamente contestada por seus suditos
como aconseculo XVlI - , 0 interesse
dos
de pree seus
sobre os suditos ofuscava suas

Foi nessas circunsUmcias que as
Unidas tornaram-se hege:m()lllCaS,
conduzindo uma
e
eoalizao de Estados dinastieos allqul(la~:ao
do sistema de governo medieval e ao estabeleeimento do moderno sistema
terestatal. No deconer sua luta
por tornar sua
da
t5pa:nlla, os holalldeses ja
uma s6lida llder;ln,;a intelectual
moral entre os Estados dinasticos do noroeste da
que figur;lv;:lm
prlll(~lpalS beneficiarios da
do sistema de governo medievaL
dida que aumentou 0 caos sistemico durante Guerra dos
da
a
e desemaranhados em Haia"
Pf()PC)St;:IS holandesas para uma
pan-(:U!'oj:leu de governo
mais e mais defensores
os
que a
isolada.
o 1r81tacl.o
;'Dtl-lIla munde governa:.
A ideia de uma autoridade ou
aeima dos Estados soberanos deia ideia que todos os Estados
xou de existir. 0 que veio
COmT)Ullh;lm urn sistema
ou,
menos, de que os
dos da
Ocidental formavam urn unico sistema ;JVtll1l-V.
tema fundamentou-se no direito internacional e no eqll1l11bno
urn direito exercido entre os 1',5IL3U.05,
entre os
e nao aeima deles,
1968, p.

o sistema mundial de governo criado em Vestfa1ia teve tarnbl~m
social. A medida
os
seus respe,cti'vos direitos absolutos de governo sobre territ6rios mutuamente
0
pnlilciplo de que os eivis nao estavam
entre os
soberanos,
lmporta:l1te desse prmC:lPIO
do eomercio, Nos tratac10s
sej:;uirarn ao Tratado
restab!eleeer a
de eornerClo, abC)l!rldo
COllilereiais que se haviam desenvolvido no curso
Guerra dos
no'rmllS para proteger a prclpnled;lde
Acordos
mercio dos nao-(~OInba[(~ntes.
a
dasrer'reslalills
COlUerell), que fora
do sistema de eidades-Estados da Halia setentnonal
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p.
encontrou acolhida entre as normas e regras do sistema
europeu de Estados nacionais.
Portal11t,o, estabeleceu-se um
interestatal em que foram minimizados os
1mpactC)S que a guerra entre os soberanos causava na vida cotidiana dos suditos:

o seculo XVIII assistiu a muitas guerras, mas, no que diz re5:pe1to a liberdade
e a amabilidade do intercambio entre as classes cultas dos pnnCllpa1S
europeus, tendo 0 frances como
comum re(:or1hc:c1,ja, ele foi 0
do mais "internacional" da hist6ria moderna. Os civis
circular de urn
lado para outro e transacionar livremente seus
seus respec1945, p. 4)
tivos soberanos estavam em guerra.

o caos sistemico inicio do seculo XVII, portant,), foi transformado numa
nova ordem anarejuica. A considerave1liberdade
it iniciativa IJIleVaUa,
para org:amzar pa(:ItH:anlente
jurlsdli<;c)es pOJlltl<:as, mesde governantes
em '''.lHIJ'V'' de
suditos
abastecimento confiavel
reOrga11iza<;ao do
aC11mu1,1<;:aO de
0
s6
moderno ~l"'<::lHd
, "''''' d " d L mas tambem do
sistema
Nao sao
baver ocorrido no seculo XVII, sob a
holandesa, e nao
sob a lidl~rall1<;:a verleziana.
mals Import81l1te, que abrarrge
e que,
seculo XV, 0
sistemico
havia ati:ngido a
e a intensidade
dois seculos
induziriam os governantes
re(:orlnl~cc~r como sendo
interesse

sua
De qua1clm:r
subsistema reg,lOllal, COJltl:1Wlmenite dl1a(:ercldo
do ~1" l.elLla ITLUndla1
pe:rte:rlCla. As rivalidades politlcas e
as aham<;:,ls dllplcIlTI3ltlClS
colocavam
arena gO'\TernantE~s tc:rritorialistas,
camente,
defensiva as olilsaf<=tUlas G1pi1:ali:stas
No comc~<;:o do seculo XVII, em contraste, 0 re,;surgiJTIienito
gO'\TernantE~s eun)pl~US um interesse

capitalista de
das iniciativas e
verleZlana, elltn:tarlto, ela foi
um

A5 TRE5 HEGEMONIA5 DO CAPITALl5MO HI5TORICO

openl.;:ao e, por
0
jJVULL\A, euroipei,a e mundial foram muito maiores que os
de Veneza baseavam-se
de
muito
elo num
que, por seu
controlava.
esse
local
circuitos comerciais mais mclm~to's. A iRluc,La e 0
coJioUlials, atraves

taram-se
1sso slgrutH:a
veneziana a
m,;UIua que se intensificou a com~)eti<;:ao
dlS"tanCla, os oh:;;arcas holandeses pwjeram recupE:rar
campo de imresi:im,entos lucraiiv()s

supra-,~siaial ]lnCClrpC)facia

as pretem;oes ImIlerL11lsias d;l bs,parlha.

conlerc:iais e til12LllCE:iras
perseg;ulIldo seus pr(')prlOS miere:SSE:S, a

01l1~araUJ.a

que as
serianlente abaladas.
c1pitalista holandesa
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passou ser
como a
nao apenas
relaas autoridades centrais do sistema medieval de governo, mas tarnbt?m de
que este ultimo
de atender.
interesse
a
holandesa ultrapasso1u em muito
caT1acld,lde desta era estreitatinha pouca serventia
gr,ln<les avanyos havidos nas

comlsslOnados

nrpri",,, e vel<o(l,jadie.
m,lrchar, bem como
puderalU ser mais coutrolados e pr,evistclS
de
qu,lutld2lde de chumbo nn",pt~rl~
A destre2ca e a dettormma<;:ao
cOJlsH1erad,), passaram a
soais pr2ltlCamen1:e des2Iparec:er;lul,
duras.
No eJI1l,m.lU,
supeno,r na

U,l'ldlJ"d.

(lVJlCl',elll,

AS

sobre os

go'vernantE~s

ES HEGEMONIAS DO CAPITALISMO HISTORICO

que buscavam

leg~ltIm,lr seus

direitos absolu-

e llltimo
as habilidades de
Estado da oli;garqUJla
cajJitali,;ta holandesa
muito maiores
as do.
veneziana.
administrado exdusivamente
dos interesses Ca]pltal1:;tas,
tado veneziano
dai sua
fonte de
E que essa exclusividade
0 horizl)nt:e
dos
instaurados
analise
partHlas dobradas. Em outras
m,mtivE:ra os
afastados das
soque dil;lCeravam 0 mtmdlo
corltraste, a oh~;ar(IUla capltallsta
geo Estado numa
aH'
exito nessa
inten:SSl~S dinasticos (a Casa de
teve tarnb,~m
Como cOJ)sequelli:ia,
l101arld(~s foi muito
)V'hHU

Os holandeses
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