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Eric Hobsbawm 

«Vai correr sangue, muito sangue!» 

 

Os políticos despejam biliões de euros e de dólares contra a crise económica. Sabem o 

que fazem? Não, diz Eric Hobsbawm, um dos mais importantes historiadores 

contemporâneos. O colapso hoje é ainda pior do que a Grande Depressão, que viveu há 

80 anos em Berlim. Receia que o capitalismo se salve através de uma catástrofe terrível. 

 

Stern – Sr. Hobsbawm, assistiu ao desaparecimento de muitos sistemas: a 

queda da República de Weimar, a derrota do fascismo, a morte da RDA, o 

colapso do comunismo e agora... 

EH - Com essa enumeração noto que sou quase como um objecto de museu. Quando 

era criança o rei de Inglaterra também era o imperador da Índia, o mundo era 

constituído em grande parte por monarquias, impérios e reinos coloniais. E quase 

todos foram por água abaixo. 

S – E agora talvez assista ao fim do capitalismo. 

EH – Não, não acredito que ainda assista a esse fim, o que muito me satisfaria. Mas, 

enquanto historiador, sei que não há soluções definitivas. Também o capitalismo 

desaparecerá, mais tarde ou mais cedo, independentemente da sua [capacidade de] 

resistência e também de parecer às pessoas como algo imutável. 

S – Claro que o Sr. tem de ter essa perspectiva. 

EH – Como assim? 

S – Enquanto velho marxista, que vive aqui em Londres perto da sepultura 

de Karl Marx. 

EH- Não escarneça. Que eu me tenha tornado marxista reside nas minhas experiências 

pessoais nos anos 30, durante a Grande Depressão. 

S – Viveu essa época em Berlim, por isso sabe o que significa: crise. 

EH – Entre a escola e os combates de rua vi, jovem, o que significa quando o 

desemprego se espalha através da sociedade. É como uma doença que tudo corrói. O 
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medo rasteja na burguesia. Para mim era claro que estávamos no Titanic e brevemente 

chocaríamos com o iceberg. A única dúvida era o que se passaria quando chegasse a 

altura. Quem disponibilizaria um novo navio? 

S – Sabia que um sistema chegaria ao fim? 

EH – Sim. Vivia num mundo em que ninguém acreditava mais na sua permanência. Na 

verdade estava mais interessado em literatura. Mas em Berlim, em 1931/32 isso era 

impossível, era-se politizado, tornei-me membro da Associação Socialista Estudantil. A 

crise era como um vulcão, que provocava erupções políticas. Ainda distribui panfletos 

antes das últimas eleições para o Reichstag (Parlamento), era perigoso, mas para mim, 

jovem tinha assim como  que um elemento dos jogos de índios, como em Karl May. O 

PC alemão organizou a sua última manifestação legal em 25 de Janeiro de 1933, uma 

marcha de massas, ao fim da tarde, através das ruas de Berlim, até à Karl-Liebknecht-

Haus. Cantávamos canções como «Der kleine Trompeter» (O pequeno trombeteiro), 

canções sobre as guerras camponesas, «Wir sind des Geyers schwarzer Haufen», a 

Internacional, um entusiasmo colectivo, êxtase de massas apesar do medo do futuro. 

S – Quando Hitler chegou ao poder, aí... 

EH – Quando foi nomeado chanceler, num dia frio, no caminho da escola para casa 

com a minha irmã, li as manchetes. Ainda as vejo hoje, como num sonho. Sim, senti: é 

um momento de viragem histórico. 

S – E agora? Estamos de novo num ponto de viragem histórico? 

EH – Sim, penso que sim. O 15 de Setembro de 2008, dia em que o Banco Lehman 

faliu, modificará mais o curso da história do que o 11 de Setembro de 2001, quando as 

torres do WTC se desmoronaram. 

S – Arrisque um olhar sobre o futuro. 

EH – Nós, historiadores, não somos profetas. Só posso dizer: ainda não chegámos ao 

dia do Juízo Final. Mas partes do mundo podem desmoronar-se. 

S – Mas porquê? 

EH – Em primeiro lugar: eu, que vivi a grande depressão, ainda tenho muita 

dificuldade em compreender como é que os ideólogos da economia de mercado 

desregulado, cujos predecessores provocaram já uma vez uma terrível catástrofe, isto é, 

pobreza, miséria, desemprego, por fim a guerra mundial, nos finais dos anos 80 e anos 

90 do século passado puderam de novo tornar-se tão influentes. 
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S – Porquê? Como explica isso? 

EH – O ser humano tem uma memória incrívelmente curta. Nós, historiadores, 

anotamos os crimes e a loucura da humanidade, nós lembramos o que muitas pessoas 

querem esquecer. Mas quase nada se aprende com a história. Isto vinga-se agora. Nos 

últimos 30, 40 anos recusou-se sistematicamente fazer uma análise racional do 

capitalismo, 

S – Temos um grande número de economistas, especialistas que não fazem 

mais nada. 

EH – Temos principalmente, teólogos de mercado, com a sua fé infantil de que o 

mercado sozinho tudo regulará. Fecham os olhos à realidade e isso torna-os muito 

perigosos para a Humanidade. Nos últimos anos, recusou-se simplesmente tomar 

conhecimento da existência das crises, que têm sido sempre mais profundas. Fanáticos. 

Ignorantes. 

S – Alguns, nos EUA, falaram – muito eufóricos – do fim da história. Não 

havia razões para este optimismo? 

EH – Não. 40% da população mundial vive com um dólar por dia. Isto não é uma base 

para uma ordem social estável. Qual fim da história! As crises tornaram-se sempre 

maiores e mais dramáticas na periferia. Nós, no centro, vivemo-las ocasionalmente 

como crasch nas bolsas, rapidamente ultrapassadas, o jogo podia continuar. 

S – O jogo acabou. 

EH – Sim, podemos afirmá-lo. Esta crise tem uma qualidade totalmente nova. A única 

coisa, em que os políticos se podem orientar um pouco, é os anos de 1929 a 1933. 

S – Agora, diz o New York Times, temos uma crise que é possivelmente 

mais dramática do que a Grande Depressão. E esta depressão só foi 

ultrapassada com a guerra mundial. 

EH – O New Deal de Roosevelt, hoje tão elogiado, não terminou realmente com a crise. 

Implodiu, quando muito, as sublevações políticas e sociais nos EUA. Ninguém 

conseguiu realmente controlar a crise nos anos 30. E hoje – apesar da história não se 

repetir – é tão dramática como nessa altura, não, pior: nenhum governo sabe o que 

deve fazer. 

S – Como? O Presidente Obama bombeia biliões de dólares na economia, 

Angela Merkel e o Governo alemão organizam caríssimos programas de 
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conjuntura. Declararam na cimeira dos G-20: mantemo-nos unidos! 

Sabemos o que fazemos! 

EH – Tem a sensação de que eles sabem verdadeiramente o que fazem? Em que 

concepções, análises se sustentam? Não. Como enfermeiros assustados, os políticos 

correm para a cabeceira do capitalismo e fazem de conta que fazem alguma coisa. 

S – Não sabem para onde vão? 

EH – Sim e isso torna a coisa mais horrivelmente desconfortável: não sabem 

simplesmente o que fazer! O que assistimos neste momento é algo que não pode nem 

deve acontecer à luz da teologia moral do mercado. É portanto algo que rompe com a 

capacidade de raciocínio dos actores. Como um cego, que procura atravessar um 

labirinto, martelam com diferentes bastões as paredes, desesperados, e esperam assim 

encontrar em qualquer altura a saída. Mas os seus instrumentos não funcionam. 

S – O ex-primeiro-ministro francês Laurent Fabius receia «revoltas 

sociais» e elas, segundo a candidata do SPD à presidência, Gesine Schwam, 

podem tornar-se um perigo para a democracia. 

EH – Tudo é possível. Inflação, deflação, hiperinflação. Como reagem as pessoas, 

quando todas as seguranças desaparecem, são expulsas das suas vidas, as suas 

perspectivas de vida [são] destruídas de forma brutal? A minha experiência histórica 

diz-me que nós – não posso excluí-lo – nos dirigimos para uma tragédia. Correrá 

sangue, mais ainda, muito sangue, o sofrimento das pessoas aumentará e também o 

número de refugiados. E há algo ainda que não posso excluir: uma guerra, que então se 

tornaria mundial, entre os EUA e a China. 

S – Isso é um disparate. 

EH – Não. 

S – Okay, isso é simplesmente absurdo, esse pensamento! 

EH – Não. Neste momento, concedo, parece ser um cenário muito improvável. De 

momento parece que a China e os EUA se completam, sim até se apoiam, parecem até 

complementares. Contudo, na região do pacífico, como na região asiática a 

concorrência entre eles é cada vez mais dura. Não existe nenhuma base para uma 

amizade duradoura entre ambas as potências. 

S – Acabe lá, por favor, com o seu pessimismo! 
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EH – Quer lhe convenha ou não: há poucas razões para olhar com esperança para o 

futuro! No séc. XIX, as pessoas acreditavam que o progresso era imparável, as pessoas 

tornavam-se mais civilizadas, mais educadas. As pessoas aprenderam a ler, a escrever, 

acreditavam que não se avançava só materialmente, mas também moralmente. Podia 

ser-se optimista. 

S – Mas depois veio 1914. 

EH – E aí acabou tudo. Inicia-se uma época extrema, terrível: no séc. XX mais pessoas 

do que nunca até aí foram assassinadas em guerras ou por instrução e autorização 

estatal. A tortura, que fora oficialmente abolida no ocidente – um progresso dramático 

na história da Humanidade – regressou! E tornou-se de novo, no início do novo 

milénio, um instrumento estatal de interrogatório, pela mão dos EUA! A barbárie 

avança. Valores civilizacionais são de novo negados. 

S – Da forma como fala só podemos concluir: o ser humano é estúpido. 

EH – Veja, materialmente o mundo melhorou para muitas pessoas. É-se mais alto, 

vive-se mais tempo, é-se mais saudável. Mas espiritual, política, moralmente, a 

humanidade não evoluiu da mesma forma, talvez até neste momento regrida. Quais são 

os valores da vida? Por que vivemos? Para quê? 

S – Qual é a sua resposta? 

EH – Bem, podia só perguntar por que se agarram as pessoas a um sistema que produz 

regularmente as mais terríveis catástrofes? Que explora e destrói o meio ambiente, isto 

é, corta o galho em que se senta? E agora os galhos rangem e partem por todo o lado. 

Talvez a Humanidade venha a lamentar não ter dado ouvidos a Rosa Luxemburgo: 

socialismo ou barbárie. 

S – Por favor! Foram os seus amigos políticos, a herança de Lénine, que 

destruíram o contra projecto ao capitalismo, destruíram os pensamentos 

sobre a utopia. 

EH – Sim, é verdade! E isso agora paga-se caro. Agora que realmente precisamos dele, 

não existe nenhum contra projecto para a Humanidade! Isso é fatal! 

S - «Banqueiros irresponsáveis» diz a Chanceler, «cupidez desmedida» diz 

o Presidente da República, apostaram os fundamentos da comunidade. 

Isto lembra-me as tentativas de interpretação medievais. Se havia uma 

seca dizia-se: «pecámos, Deus castiga-nos». E agora é de novo um pecado 
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capital, a avidez, a culpada da balbúrdia – o deus castigador é agora o 

mercado castigador! 

EH – Os políticos têm de falar assim, dificilmente podem assumir que não são as 

pessoas individualmente que estão erradas, mas sim o sistema que está errado. O 

mercado não é moral. A economia de mercado pura baseia-se na cupidez e em mais 

nada. É o sistema. 

S – Talvez seja assim: o ser humano é cobiçoso – pronto. 

EH- Não, não. Karl Marx também nunca argumentou contra os capitalistas cobiçosos. 

Ele era contra o sistema que produz necessariamente cupidez. O ser humano, acredito 

firmemente, pode ser diferente. Mas no capitalismo cada um procura defender os seus 

interesses, cada um está condenado a isso, se não naufraga. 

S- Diz, portanto, que os banqueiros não exageraram? 

EH – Portaram-se de forma absolutamente imanente ao sistema. Lucro. Rendimento. 

Máximo crescimento económico. As teorias de mercado radicais são maravilhosas – se 

não levarmos em conta a realidade. Constrói-se um sistema, chama-se-lhe liberdade e 

na teoria funciona assim: cada um, cada pessoa, cada empresa procura para si a 

vantagem, a vantagem calculável racionalmente e o mercado, independentemente do 

juízo humano, regula tudo para o bem. Uma ideologia primitiva. Porém, a sabedoria 

das pessoas que tinham analisado e compreendido o capitalismo foi, pelo contrário, 

ridicularizada e esquecida: pessoas como Marx e Schumpeter sabiam que o capitalismo 

é instável, que se desenvolve e progride de forma revolucionária, mas também fracassa 

inevitavelmente, já que tem uma predisposição permanente para crises de diferentes 

durações e por vezes de enorme intensidade. 

S – E agora, mesmo os mais impetuosos amigos da economia de mercado, 

clamam pelo Estado. 

EH – Sim. Isso é uma simpática ironia da história. 

S – E o Sr. fica satisfeito por ter razão. 

EH – Sim. Sinto uma certa alegria maliciosa. 
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S – De forma semelhante sentiu-se Karl Marx em 1857, numa crise. Ele 

divertia-se: «É lindo, que os capitalistas agora por todo o lado exijam do 

governo apoio público.» 

EH – Sim. E também acreditam que depois de um curto período da intervenção do 

Estado, tudo voltará ao que era. Mas isso não acontecerá. 

S – Por que não? 

EH – É muito simples: ou desistimos da ideologia do crescimento sem limites ou 

acontece uma catástrofe terrível. Ou a sociedade muda, ou se esta tentativa falhar, 

então vêm as trevas. Hoje trata-se da sobrevivência da Humanidade. 

S – Gosta de dramatismo. 

EH – Não. A Humanidade não pode regressar ao capitalismo laissez-faire dos últimos 

decénios. O futuro não pode ser a continuação do passado ou também do presente. A 

solução reside na combinação certa de mercado e Estado. 

S – Isso também podia ser dito pelo radical de mercado Guido 

Westerwelle, exactamente assim! 

EH – Não. Isto não pode continuar assim. Teremos de ter sociedades nas quais o 

Estado desempenhe de novo um maior papel, um papel muito maior. 

S – E isso é tudo? 

EH – Mais não é de momento possível, ou devo esperar a grande revolução? Não, o 

tempo urge. O mundo arrisca, neste momento, quer uma explosão quer uma implosão. 

Tem, portanto, de mudar. 

S – Mas não parece que isso esteja a acontecer. Aqui na Alemanha, com o 

subsídio ao abate de carros, a sociedade do desperdício até é 

subvencionada pelo Estado. 

EH – Os políticos são reféns do velho pensamento e isso é assustador. Possivelmente o 

capitalismo só se pode de facto salvar através de uma terrível catástrofe, como 

Schumpeter diria, através de uma «destruição criativa». Não quero isso, mas veja, os 

danos e destruições depois da II Guerra Mundial foram um extraordinário estímulo à 

construção. 

S – O Sr. é um apocalíptico. 
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EH- Só constato: ninguém pode saber como saímos da crise, já que uma situação como 

esta nunca existiu antes. E acresce mais uma coisa: a economia mundial desloca-se do 

Ocidente, o seu centro histórico, para um novo centro, a Ásia – um acontecimento que 

em tempos normais já contribuiria para situações turbulentas.   

S – O que me preocupa é que, perante os desafios, domine um deserto de 

reflexão, um género de mudez intelectual. 

EH – Sim, tem razão. Hoje faltam pessoas e pensadores como Keynes, que nos anos 30 

foi tão perspicaz, que conseguiu domar o capitalismo. Ele não queria superar o 

capitalismo, queria estabilizá-lo, queria salvá-lo. Dizia abertamente: «A minha classe é 

a burguesia culta e quero um mundo em que pessoas como eu vivam bem. Mas isto 

significa que os outros também têm de viver bem.» 

S – Então, que fazer? 

EH – Só vejo uma saída deste dilema, mas pressupõe uma mudança fundamental de 

consciência. É um colossal projecto internacional: tornar o mundo mais seguro contra 

os perigos ambientais. Isto ajudaria a dinamizar a economia, mas também seria um 

projecto que teria de ser imposto contra as forças do mercado. 

S – Meu Deus, para um velho marxista parece-me muito modesto! 

EH – Sim. Tenho 92 anos, vivo um dia de cada vez, mas a minha utopia é ainda a do 

velho Marx, de que o ser humano é o ser mais precioso para os seres humanos, «ou 

seja, com o imperativo categórico de derrubar todas as relações nas quais o ser humano 

é um ser humilhado, espoliado, abandonado, desprezado.» Algures em mim dormita 

ainda o sonho da Revolução de Outubro. 

S- Mas o seu Marx também disse que «todas as revoluções só 

demonstraram até hoje que muita coisa se pode transformar, só as pessoas 

não.» 

EH – É verdade. Contudo é uma grande coisa, este princípio esperança. Mesmo que a 

sociedade ideal, como Max Weber pensava, se encontre para além das nossas 

possibilidades, não se alcança nada sério na política, se não acreditarmos nele. O ser 

humano tem a disposição tanto para o bem como para o mal – e como ele se comporta, 

isso pode ser modificado! Que o nosso mundo ainda possa ou, finalmente, possa 

tornar-se na pátria de todos é um belo objectivo! 

Entrevistador: Arno Luik  


