
Resumo A planta Oculta 

O autor aponta que, apesar da aparente discrepância entre os sistemas políticos mundiais, eles 

possuem muitos paralelos. 

Com o estabelecimento da Segunda Onda, foi preciso reformular todo o sistema político desde a sua 

base. E a partir daí muitos conflitos surgiram sobre como compor uma hierarquia, por quanto tempo 

deveria governar, quem designaria os representantes e assim por diante. No entanto, esta nova 

estrutura é, na verdade, uma sobreposição de novas idéias à Primeira Onda. 

Por muito tempo a terra foi o centro da vida do agricultor. E mesmo com o surgimento da indústria, ela 

continuou a desempenhar papel importante: os representantes políticos em algumas nações são eleitos 

como representantes de um determinado pedaço de terra, ou seja, um distrito geográfico. 

Na Primeira Onda a comunicação era morosa: demorava dias para que uma mensagem oficial fosse 

transmitida. Londres recebeu a notícia do assassinato de Lincoln 12 dias após o ocorrido. Devido a isso, 

corpos representativos eram deliberativos. E ainda, o grande índice de analfabetos e ignorantes 

pressupunha que políticos letrados tomariam decisões mais acertadas do que a grande massa de 

eleitores. 

Os negociantes intelectuais e revolucionários da primeira fase do período industrial criaram muitas 

analogias baseadas na tecnologia mecanicista do seu tempo. Para eles, sistemas como o universo, o 

homem e a economia funcionam com os mesmo princípios de uma máquina. Portanto, não era de se 

estranhar que essa fixação mecanicista juntasse o cientista e o revolucionário político no mesmo sujeito 

como, por exemplo, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson. 

Os políticos da época utilizavam cada vez mais em seus discursos terminologias mecanicistas para 

descrever as novas concepções políticas. Contudo, essa terminologia não era exclusiva do discurso 

capitalista. Figuras como Lênin e Trotsky utilizaram termos mecanicistas para descrever o estado e a 

sociedade burguesa. 

O pensamento mecanicista impregnou revolucionários de diferentes regimes políticos. O conceito de 

máquina passou a ser a característica em comum das instituições políticas da Segunda Onda. 

Os votos representavam a vontade do povo que por sua vez era o combustível que supostamente era a 

força que movia a maquinaria do governo. As peças do estojo podiam ser configuradas de diversas 

maneiras, porém seus elementos constitutivos permaneciam os mesmos. 



Até mesmo os sistemas comunistas, que geralmente criticavam os mecanismos capitalistas, adotaram 

máquinas representativas semelhantes. Passou-se a considerar o governo representativo como um 

sistema avançado de governo. 

Os ideais de “máquinas de democracia” compunham até mesmo a política de pequenas comunidades. 

No entanto, devido a disposição hierárquica, as decisões das unidades políticas, por menor que fossem, 

podiam interferir em unidades políticas fora de sua jurisdição, como um efeito em cadeia. Nesse 

momento, tomar decisões restritas a uma unidade política, sem que repercutisse em outras unidades, 

tornou-se mais difícil. 

Os elos estabelecidos através da economia, da migração e da comunicação estimulavam as autoridades 

políticas entre si, mesmo que fossem soberanas e independentes. 

O governo representativo foi uma grande revolução dos sistemas políticos anteriores. Contudo, não 

alterou por completo sua estrutura: o novo modelo conservou as elites no poder. As eleições fomentam 

uma ilusão de igualdade, de que o poder está nas mãos do povo. 

Analisando os sistemas políticos da Segunda Onda com os olhos de um engenheiro industrial, pode-se 

observar que dentro os sistemas se dividem em dois tipos de máquinas: a intermitente, que só 

funciona quando o povo escolhe os candidatos e a ininterrupta que funciona permanentemente aos 

interesses contrários da máquina intermitente graças às elites que lá estão no poder, eleitas pelo povo. 

Outra arma poderosa para o controle social era a criação de novos grupos de elites para a 

representação. Um exemplo são os sindicalistas que, mais do que representantes de trabalhadores, são 

mediadores das elites nos negócios e no governo. Assim, o governo representativo ou democrático 

reforçou as desigualdades sociais. 

O sistema político acompanhou o sistema econômico. As fábricas são gerenciadas de cima; a elite 

gerenciava a tarefa de integrar o todo. Entretanto, assim como as fábricas tornaram-se incapazes 

diante da Terceira Onda, o sistema político também se tornou incapaz de enfrentar as complexidades 

da atualidade. 
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